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د دربردارندۀ چنین مطالبی است:
ّ
این مجل

گروهی از صحابۀ بزرگ و برجستگاِن دعوت شایسته ]ی اسالم[.  شرح حال 

کتاب هایی  که دسـت جعل از تاریخ های ناسـره بربافته و  پژوهش در بارۀ آن چه 

گران جعل و فریب نگاشته اند. که سـودا

کشـته شـد؛  کـه بـه دسـت صحابـه  گـزارش صحیـح در بـارۀ ماجـرای عثمـان   بیـان 

کف و سوت ها در این زمینه. و فرونشاندن و بی اثر نمودن هیاهوها و 

و توفیق از خداوند است!





م �بسم اهلل الّرحم�ن الّرح�ی

کـه جـز تـو اولیـا و سرپرسـتانی بگیریـم . ]فرقـان/18[ ] گفتـۀ  منّزهـی تـو ]بـار خدایـا![ مـا را سـزاوار نبـود 

کـه بـر خـدا جـز حـق نگویـم . ]اعـراف/105[ و  مـن[ حـق اسـت و حـق همی گویـم. ]ص/84[ مـرا سـزا اسـت 

کتابـی روشـن، در بـارۀ خـدا جـدل و سـتیزه می کننـد. ]حـج/8[  برخـی از مـردم بی هیـچ دانشـی و هدایتـی و 

کننـده ]ی  کتابـی اسـت تصدیـق  کـه بـه حـق سـخن می گویـد. ]مؤمنـون/62[ و ایـن  کتابـی اسـت  و نـزد مـا 

کتـب پیشـین[ بـه زبـان عربـی . ]احقـاف/12[ ایـن نامۀ مرا ببر و آن را به نزد آنان بیفکن و سـپس از نزدشـان 

کـه باطـل نابودشـدنی اسـت. ]اسـراء/81[ و هـر  برگـرد . ]نمـل/28[ و بگـو: حـق بیامـد و باطـل نابـود شـد؛ 

کردیـم ]و آیـه ای پـس از آیـه ای و سـوره ای پـس از سـوره ای  آینـه بـرای آنـان ایـن سـخن را پیاپـی و پیوسـته 

کـه آن  کـه دانـش داده شـده اند، بداننـد  فرسـتادیم[ تـا شـاید بـه یـاد آرنـد و پنـد گیرنـد. ]قصـص/51[ تـا آنـان 

گـردد و آرام گیرد. ]حـج/54[ همانا  حـق اسـت از پـروردگار تـو و بـدان ایمـان آورنـد و دل هاشـان بـرای آن نرم 

کـه  کنـد، ایـن اسـت  کـه بـه سـوی خـدا و پیامبـرش خوانـده شـوند تـا میانشـان داوری  گاه  گفتـار مؤمنـان آن 

کـه سـخن را می شـنوند و بهترینـش را پیـروی می کننـد.  گوینـد: شـنیدیم و فرمـان بردیـم . ]نـور/51[ آنـان 

کـه خداونـد راهشـان نمـوده و ایشـانند خردمندان . ]زمـر/18[ ای قوم من! در برابر آن از شـما  ایناننـد کسـانی 

مالـی نمی خواهـم و مـزد مـن جـز  بـر خـدای نیسـت. ]هـود/29[ بـر ایـن هیـچ مـزدی از شـما نمی خواهـم مگـر 

دوسـتی در بـارۀ خویشـاوندان . ]شـوری/23[ و بـر مـا جـز رسـانیدِن روشـن و آشـکار پیـام نیسـت . ]یـس/17[ 

کـه نمـاز را برپـا  کـه ایمـان آورده انـد؛ آنـان  کسـانی  همانـا دوسـت و سرپرسـت شـما خداسـت و پیامبـرش و 

کـه در رکوعنـد. ]مائـده/55[ ]پـس[ سـتایش خـدای را اسـت و سـام بـر  می دارنـد و زکات می دهنـد در حالـی 

فرسـتاده شـدگان! ]صاّفـات/181[

امینی





42. خلیفه ابن  مسعود را با درشت  رفتاری از مسجد بیرون می سازد

َبـاُذری)أنسـاباألشـراف:36/5]146/6[(بـاذکـرسـندازعّبـاسبـنهشـام،ازپـدرش،از

ابومخنفوعوانهباسندهاشـانروایتکردهاسـتکهچونعبداهللبنمسـعودکلیدهایبیت

 المـالرانـزدولیـدبـنعقبـهافکْنـد،گفـت:»هـرکـه]دیـنخـدارا[دگرگـونسـازد،خداونـدحـال 

وروزشرادگرگـونکنـد؛وهـرکـه]نعمـتخـدارابـهناسپاسـی[تبدیـلنماید،خداوندبراوخشـم

گیـرد.خلیفـۀشـما]=عثمـان[راجـزایـننمیبینمکـه]دینخـدارا[دگرگونو]نعمتخـدارابه

ناسپاسـی[تبدیـلنمـودهاسـت.آیـاکسـیهمچونسـعدبنابیوّقـاصبرکنارگـرددوولیدبهکار

گمـاردهشـود؟«ویراسـخنیبـودکـههرگـزآنراوانمینهـاد؛وآنچنیـنبـود:»هرآینهراسـتترین

سـخن،کتابخدا؛نیکوترینشـیوه،شـیوۀمحّمد؟ص؟؛بدترینکارها،نوسـاختههایآنها؛هر
نوساختهایبدعت؛هربدعتیگمراهی؛وهرگمراهیدرآتشاست.«1

گفت:»ویبرتوعیبمیگیردوبدگویی گزارشاینماجرارابهعثماننوشـتو ولید

نـزدویفرسـتد. تـاعبـداهللبـنمسـعودرا بـهولیـدفرمـانداد نامـهای میکنـد.«عثمـاندر

یـمرخدادیناخوشـایند گـرداوراگرفتنـدوگفتنـد:»همیـنجـابمـان؛مـانمیگذار مـردمگردا

برایـتپیـشآیـد.«گفـت:»خلیفـهرابـرمنحّقفرمانبریاسـت؛دوسـتنمیدارمنخسـتین

سـوم/993[(  ]قسـمت 373/1 )اإلسـتیعاب: ابوعمـر عبـارت در باشـم.« آشـوب بـاب گشـایندۀ

کـههمـۀآنراابونعیـم)حلیـةاألولیـاء:138/1(آوردهوگفتـاریاسـتارجمنـد 1.ایـنپـارهایازسـخنابنمسـعوداسـت
باسـودمندیهایفـراوان.

)11(
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کـهویگفـت:»بـهزودیماجراهـاوآشـوبهاییدرخواهدگرفتکهدوسـتنمیدارم آمـده

بـهسـویخلیفـهبیـرونشـد. آغـازکننـدۀآنباشـم.«پـسمـردمرابازگرداْنـدو

کوفیـاناورابدرقـهنمودنـد.ویایشـانرابـهرعایـتتقـوایخـدا  گـزارشَبـاُذری، بـه

کـهنـاداِنمـارا گفتنـد:»خدایـتپـاداشخیـردهـد؛ وهمراهـیبـاقـرآنسـفارشنمـود.بـهاو

بـهمـاقـرآنآموختـیودردیـْنفقاهتمـان دانـشآموختـیودانـایمـاراثابتقـدمسـاختیو

بخشـیدی.پـسنیکـوبـرادریدراسـامبـرایمـابـودیونیکـودوسـتخالصـی!«آنگاه،او

گفتنـدوبازگشـتند. رابـدرود

کــهعثمــانبــرمنبــررســولخدا؟ص؟مشــغول ابنمســعودبــهمدینــهدرآمــد،درحالــی

بــدبــرشــمادرآمــد؛ کــهجنبنــدهایحقیــرو گفــت:»هــا خطابــهبــود.چــونابنمســعودرادیــد،

گفــت: کــهبــرغــذایخــودراهمــیرودوقــیمیکنــدومدفــوعمیافکَنــد.«ابنمســعود همــان

وبیعــترضــوانبــودهام.«  بــدر روز یــارانرســولخدا؟ص؟در  »مــنچنیــننیســتم؛بلکــهاز

ــاررســولخداچنیــنســخنمیگویــی؟« ــارۀی ب ــادر ــرآوْرد:»ایعثمــان!آی ــگب وعایشــهبان

کننــد.عبــداهللبــنزمعــه1اورا آنگاه،عثمــانفرمــاندادتــابــادرشــتیاوراازمســجدبیــرون

کــهدوپایــشبــر کــهیحمــوم،غــامعثمــان،اورادرحالــی گفتهانــد کوفــت؛وبرخــی بــرزمیــن

کوفتــه ــدهاش کــهاســتخواندن کوبیــد ــرزمیــن ــردوچنــانب ــاالیســرُب ــود،ب شــانههایویب

گفــت:»ایعثمــان!آیــابــرپایــۀســخنولیــدبــنعقبــه،بــایــاررســولخدا؟ص؟  شــد.علــی

ــۀســخنولیــدچنیــننکــردم؛بلکــهزبیــدبــن ــرپای گفــت:»مــنب چنیــنمیکنــی؟«عثمــان

کوفــهفرســتادموابنمســعودبــهاوگفــت:›خــونعثمــانحــالاســت.‹« کنــدیرابــه صلــت

رابهفردیغیرثقهحوالهنمودی!« کار گفت:»بانقلزبید، علی

کــهچــونابنمســعودبــهمدینــهرســید،شــبجمعــهبــود. گــزارشواقــدیآمــده  در

گفــت:»ایمــردم!امشــبجنبنــدهایحقیــربــرشــما گاهشــد، کــهازرســیدنشآ عثمــان

کهدرماجرایخانۀعثمان،همراهویکشتهشد.)غ.( 1.ویعبداهللبنزمعةبناسودقرشیاسدیاست
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کــهبــرغــذایخویــشراهمــیرودوقــیمیکنــدومدفــوعمیافکَنــد.«ابنمســعود درآمــد

ــار وبیعــترضــوانوخنــدقوحنیــن،ی روزهــایبــدر گفــت:»مــنچنیــننیســتم؛بلکــهدر

بــارۀیــاررســولخداچنیــن رســولخدابــودهام.«عایشــهبانــگبــرآوَرد:»ایعثمــان!آیــادر

را »او گفــت: زمعــه بــن بــهعبــداهلل گفــت:»خامــوش!....«ســپس میگویــی؟«عثمــان

مســجد ــهدِر ــاب ــردت ــاخــودُب ب کــن.«ابنزمعــهویرابرگرفــتو ــهدرشــتیوســختیبیــرون ب

گفــت: کوبیــدویکــیازاســتخوانهایدنــدهاششکســت.ابنمســعود بــرزمینــش رســانیدو

کشــت!« کافــرمــرابــهفرمــانعثمــان »ابنزمعــۀ

ابنمسـعودشـد  کار  کـهعلـیعهـدهدار کـرده گـزارش َبـاُذری]أنسـاباألشـراف:147/6[

واورابـهخانـۀخویـشُبـرد.ابنمسـعوددرمدینـهمانـدوعثمـاناجـازهنـدادتـابـهجایـیاز

کـهبهبـودیافـت،خواسـتبـرایجنـگ]بـهشـام[رود؛اّمـاخلیفهاو اطـرافآنرود.هنگامـی

گفـت:»ابنمسـعودعـراقرابـرتـوتبـاهسـاخت؛آیـا بازداشـتومـروانبـهخلیفـه کار ایـن رااز

کـهدوسـالپیـش میخواهـیشـامرانیـزبـرتـوتبـاهسـازد؟«واوهمچنـاندرمدینـهبـودتـاآن

کشتهشدنعثمان،وفاتیافت.اقامتویدرمدینهسهسالبهدرازاانجامید. از

گشـت گزیـدوچـونبیمـار کـهوینـزدسـعدبـنابیوّقـاصمنـزل گفتهانـد گروهـینیـز

کـهدرگذشـت_عثمـانبـهعیادتویآمدوگفـت:»ازچهدردی _ودرهمیـنبیمـاریبـود

گفـت:»رحمـتپـروردگارم گفـت:»چـهآرزوداری؟« گناهانـم.« گفـت:»از رنـجمیبـری؟«

نمـود.« را.«عثمـانگفـت:»آیـاطبیبـیبرایـتنیـاورم؟«گفـت:»طبیـب]حقیقـی[مـرابیمـار

کـهبدان  کـهمسـتمّریاترابرقـرارسـازند؟«1گفـت:»آنروز عثمـانگفـت:»آیـافرمـانندهـم

گفـت:»بـرای کـهازآنبینیـازم،بـهمـنعطـامیکنـی؟« کنـون نیـازداشـتم،آنرابریـدی؛وا

فرزندانتباشد.«پاسخداد:»روزِیآنانبرخدااست.«عثمانگفت:»ایابوعبدالّرحمان؛

توبسـتاند.«ووصّیتنمود بـرایمـنآمـرزشخـواه!«گفـت:»ازخـدامیخواهـمکهحّقمرااز

کهمستمّریاشرابریدهبود.« گوید:»دوسالبود 1.ابنکثیر)البدایةوالّنهایه:163/7]183/7[(

)13(

5/9



غدیر در کتاب و سّنت و ادب )ج 9( 18

بقیـعبـهخـاک کـهعثمـانخبـردارشـود،در نگـزارد.پـساورابـیآن کـهعثمـانبـروینمـاز

آمـدنمـندفنـش گفـت:»پیـشاز یافـت،بـهخشـمآمـدو سـپردند.چـونخلیفـهایـنرادر

نگـزاری.« کـهبـروینمـاز گفـت:»خـوداووصّیـتنمـود بـنیاسـربـهوی نمودیـد؟«عّمـار

گفت: ابنزبیر1
کــرد؛ اّمــا در هنــگام زنــده بودنــم، توشــه ام را  کــه پــس از مرگــم بــر مــن زاری خواهــی  می دانــم 

بــه مــن نرســاندی!

کـهچـونابنمسـعودبیمـار الّنهایـه:163/7]183/7[(آمـده گـزارشابنکثیـر)البدایـةو  در

گفـت:»از گفـت:»ازچـهدردیرنـجمیبـری؟« بـهاو شـد،عثمـانبـهعیـادتویآمـدو

گناهانـم.«گفـت:»چـهآرزوداری؟«گفـت:»رحمـتپروردگارمرا.«عثمـانگفت:»آیافرمان

کـرد.«عثمانگفت:  کـهطبیبـیبرایـتبیاورنـد؟«گفـت:»طبیب]حقیقی[مـرابیمار ندهـم

کـهآنرابریـدهبودنـد._گفـت: کـهمسـتمّریاتبرقـرارشـود؟«_ودوسـالبـود »فرمـانندهـم

بـر گفـت:»آیـا تـوبـرایدخترانـتباشـد.«  گفـت:»پـساز »مـرابـداننیـازنیسـت.«خلیفـه

کـههـرشـبسـورۀواقعـهراقـراءتکننـد؛  فقـربیـمداری؟مـنبـهآنـانگفتـهام دختـرانمـناز

کـههـرشـبسـورۀواقعـهراقـراءتنمایـد،هرگـز کـهفرمـود:›هـر وازرسـولخدا؟ص؟شـنیدم

فقـرنشـود.‹« گرفتـار

اموالوفرزندانش کاِر کهزبیروصّیابنمسـعوددر َباُذری]أنسـاباألشـراف:148/6[آورده

بـودوهمـوبـاعثمـانسـخنگفـتتـامسـتمّریویپـسازمرگـشبـرایفرزندانـشبرقـرارگردد.

کهعّماروصّیوی گروهیبرآنند کهعّماربنیاسـربراونمازبگزارد. ابنمسـعودوصّیتنمود

بود؛اّماوصّیبودنزبیردرستتراست.

کهچون َباُذری]أنسـاباألشـراف:148/6[ازطریقابوموسـیقرویباسـندخویشآورده

کـهدرشـرحنهـجالباغـهتألیـفابنابیالحدیـد)236/1]42/3[(  1.درمأخـذچنیـنآمـده؛اّمـادرسـتهمـاناسـت
ـد

ّ
گفـت.«درهمیـنمجل بـهچشـممیخـوَرد:»پـسزبیـرتمّثـلجسـت....«]درأنسـاباألشـرافآمـدهاسـت:»زبیـر

کـهایـنبیـتازآِنعبیـدبـنأبـرصاسـت.)غ.([ )ص201(خواهـدآمـد

)14(
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ابنمسـعودبیمـارگشـت،عثمـانبـرویدرونشـدوهـریـکبـرایدیگـریآمـرزشخواسـت.

بازگشـتعثمـان،یکـیازحاضـرانگفت:»خوناوحالاسـت.«ابنمسـعودگفت: پـساز

برابـر کنـم.هـرچنـددر کـهبـهخطـامـیرود،بـهسـویاوپرتـاب »حاضـرنیسـتمحتـیتیـریرا

کـوهُاحـدبـرایمنطاباشـد.« آن،بـهانـدازۀ

وصـّی را َعـّوام بـن زبیـر ابنمسـعود، کـه نمودهانـد گـزارش ابنکثیـر و ابوعمـر و کـم حا

کـشسـپرد بقیـعبـهخا گـزاردوشـبانهدر  کـههمـانزبیـربـراونمـاز گفتهانـد خویـشنمـود.

آنگاه، ننمـود. گاه آ وی دفـن از را عثمـان و بـود_ نمـوده _زیـراخـودویچنیـنوصّیـت

گـزاْرد   بـراونمـاز کـهعثمـان بـرآننـد  عثمـانبدیـنسـببزبیـرراسـرزنشنمـود.برخـینیـز

رانمازگزارنـدهبرویدانسـتند.)المسـتدرکعلیالّصحیحیـن:313/3]353/3[؛ وگروهـیعّمـار

الّنهایه:163/7]183/7[( اإلسـتیعاب:373/1]قسـمتسـوم/994[؛البدایةو

گـردد، کـهدرشـرحنهـجالباغـهتألیـفابنابیالحدیـد)236/1]42/3[(یافـت گزارشـی در

کـهچـونهنـگاممـرگابنمسـعودفرارسـید،گفت:»چهکسـیمیپذیردتـاطبقآنچه آمـده

گـردد؟«آنانکهمیدانسـتندچهمیخواهد،سـکوتورزیدند.او وصّیـتنمایـم،وصـّیمـن

بـاردیگـرهمـانراپرسـیدوعّمـارگفـت:»مـنمیپذیـرم.«ابنمسـعودگفـت:»وصّیتمنآن

نگـزارد.«عّمارگفـت:»ایـنرابرایتانجـاممیدهـم.«گفتهاند کـهعثمـانبـرمـننمـاز اسـت

کسـیبـهوی کـرد. اعتـراض کار بـهایـن کـهچـونویرابـهخـاکسـپردند،عثمـانبیامـدو

گاهنکردی؟«گفت: بـود.«عثمانبهعّمارگفت:»چـرامراآ ایـنکار گفـت:»عّمـارعهـدهدار

َباُذری گـزارش،آنچهرااز این کـهبهتوخبرندهم....«سـپسدر کـرد »ویبـهمـنوصّیـت

آوردیـم،همـراهبـاافزونـیآورده؛پسبـدانبنگرید.

کـهابنمسـعودبیمارشـدوعثمانبه یـخ:147/2]170/2[(آمـده درعبـارتیعقوبـی)الّتار

تـوبـهمـنرسـیدهاسـت؟« کـهاز گفـت:»ایـنچـهسـخنیاسـت بـهاو عیـادتویآمـدو

کـهبـامـنانجـامدادی.تـودسـتوردادیتـاشـکممـرالگـد کـردم گفـت:»همـانچیـزیرایـاد

)15(
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کـهبـراینمـازظهـروعصـربـههـوشنبـودم؛ومسـتمّریامرابریـدی.«عثمـان کننـد،چنـدان

کـهبـاتـو کـن  گونـهرفتـار کنـی؛پـسبـامـنهمـان کـهمـراقصـاص گفـت:»تـوراوامیگـذارم

کـهآغازگـرقصـاصازخلفـاباشـم.«عثمـانگفـت:»پـس شـد.«گفـت:»مـنآنکـسنیسـتم

آن از مـرا داشـتم، نیـاز بـدان کـه  روز »آن گفـت: بسـتان!« را آن اسـت؛ تـو مسـتمّری ایـن

کـهازآنبینیـازم،آنرابـهمـنعطـامیکنـی!مـرابـداننیـازینیسـت.« کنـون بازداشـتی؛وا

پسعثمانبازگشتوابنمسعودهمچنانازعثماندرخشمبودتاوفاتنمود.

کـهعثمـان،ابنمسـعودرا محّمـدبـناسـحاقازمحّمـدبـنکعـبقرظـیروایـتنمـوده

یانـهزد.)شـرحنهـجالباغـهتألیـفابنابیالحدیـد:237/1]44/3[( بـهجـرمدفـنابـوذر40تاز

کـهعثمـانمسـتمّریعبـداهللبـنمسـعودوابـوذررابریـد  تاریـخالخمیـس)268/2(آمـده  در

وابـوذررابـهربـذهتبعیـدنمـودواودرهمـانجـابـودتـادرگذشـت.ابنمسـعودزبیـرراوصـّی

خویـشسـاختوبـهاوسـفارشکـردکـهبـروینمـازبگـزاردوازعثمـاناجـازهنخواهـد،مبادا

کردندعثمانتاپنجسـالمسـتمّریاورابهوارثانش گزاَرد.چوناورادفن کهخلیفهبراونماز

کهویبهاجتهاد فبهمنتقدانعثمانچنینپاسـخدادهاسـت
ّ
پرداختمینمود.اینمؤل

کـه یـامیخواسـت گرداَنـد؛بلکـه خویـشعمـلنمـودونمیخواسـتابنمسـعودرامحـروم

مّدتـیآنرابـهتأخیـرانـدازدتـااوراادبنمایـدویـاآنکهبابرآوردهشـدنآنهدفیابدونآن،

وارثانـشراازمسـتمّریبرخـوردارنمـود؛وشـایدایـنبرایـشسـودمندتربود.

کـهازجملـۀمایههاینکوهشعثمانآنبودکه الّسـیرةالحلبّیـه)87/2]78/2[(آمـده در

کعـبراُبریـد؛ اوپیونـدگسسـت؛مسـتمّریُابـّیبـن از بنـدافکْنـدو عبـداهللبـنمسـعودرادر

کعـببـن بـنیاسـررازد؛ یـه،ازشـامفراخواْنـد؛عّمـار عبـادةبـنصامـترابـهشـکایتمعاو

بـهیکـیازجایهـایکوهسـتانیتبعیـدنمـود؛بـهعبدالّرحمـان یانـهنواخـتو عبـدهرا20تاز

بـنعـوفگفت:»تـومنافقـی«....

کـهبدانیـد انـدازۀآنرادرنیابیـد،مگـرآن گسـتاخیو گویـد:شـایدژرفـایایـن امینـی
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کـرد،گناهیبزرگ کـهآنچـهعثمـانباوی ابنمسـعودکیسـت.آنگاه،ایمـانخواهیـدآوْرد

کـرد. کـههیـچعـذرمعقولـی،چـهرسـدبـهسـخنانبـیارزش،آنراتوجیـهنتوانـد بـود

کتـابفضائـلالصحابـه[ وابنماجـه]الّسـنن:1383/2[ازطریـق 1.مسـلم]الّصحیـح:31/5،

بـارۀشـشنفـرنـازل کـهایـنسـخنخـدایتعالـیدر سـعدبـنابیوّقـاصروایـتنمودهانـد

کـه پـروردگار خویـش را در بامـداد و  کسـانی را  آنـانعبـداهللبـنمسـعودبـود:»و  کـهیکـیاز گشـت

شـبانگاه می خواننـد و او را می خواهنـد، از خـود مـران. چیـزی از حسـاب ایشـان بـر تـو نیسـت و چیـزی از 

حساب تو بر آنان نیست تا از خود برانیشان و از ستمکاران باشی.«]انعام/52[ 

بنگریـــدبـــه:جامـــعالبیـــانطبـــری:128/7]مـــج5/ج202/7[؛المســـتدرکعلـــیالّصحیحیـــن

یـــخمدینـــةدمشـــق:100/6]330/20؛74/33[؛الجامـــعألحـــکامالقـــرآن کـــم:319/3]360/3[؛تار حا

ُقْرُطبـــی:432/16و433]278/6[؛تفســـیرابنکثیـــر:135/2؛التســـهیللعلـــومالتنزیـــلابنجـــزی:10/2؛

المنثـــور:13/3]274/3[؛الّتفســـیر:18/2؛الســـراجالمنیـــرشـــربینی:404/1؛فتـــحالقدیـــر تفســـیرالـــّدّر

شـــوکانی:115/2]121/2[�

بـن ازطریـقعبـداهلل الکبـرٰی:108/3]152/3-153[،چـاپلیـدن( )الّطبقـات 2.ابنسـعد

کـهیکـیاز کـهایـنسـخنخـدایتعالـیدرشـأن18مـردنـازلگشـت مسـعودروایـتنمـوده

کـه پـس از آنکـه زخمهـا بدیشـان رسـید خـدا و پیامبـر را پاسـِخ ]نیکـو[ دادنـد،  آنـانخـودویبـود:»آنـان 

کردنـد مـزدی بـزرگ اسـت.«]آلعمـران/172[ کـه نیکویـی و پرهیـزکاری  کسـانی از آنـان  بـرای 

کهابنمسـعودازجملۀ کردهاند ابنکثیر)الّتفسـیر]430/1[(وخازن)الّتفسـیر]305/1[(یاد

کهاینآیهدرشأنشـاننازلگشـتهاست. کسـانیاسـت

بارۀابنمسـعود  3.شـربینیوخازن]الّتفسـیر:50/4[نزولاینسـخنخدایتعالیرادر

کـه در سـاعات شـب در حـال  کافـر ناسـپاس بهتـر اسـت[ یـا کسـی  وسـلماندانسـتهاند:»]آیـا آن  وعّمـار

سـجده و ایسـتاده بـا فروتنـی بـه طاعـت مشـغول اسـت؛ از ]عـذاِب[ آن سـرای می ترسـد.«]زمـر/9[تفصیـل

اینسخناندکیبعددرشرححالعّمارخواهدآمد.

7/9
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روزقیامت،عبداهلل 4.ازعلـی؟ع؟بـهنحـومرفـوع)=ازپیامبـر(روایـتشـدهاسـت:»در

کفـۀترازو،ازُاحدسـنگینتراسـت.« ]بـنمسـعود[در

کهجانمدردسـتاواسـت!هرآینهدوسـاق عبارتدیگرچنیناسـت:»سـوگندبهآن

ترازوازُاحدسـنگینتراسـت.« ابنمسـعوددر

کـهجانـمدردسـتاواسـت!هرآینـهدو گونـهاسـت:»سـوگندبـهآن عبـارتدیگـرایـن

ُاحـدوحـراءسـختتروبزرگتـراسـت.« قیامـتاز روز سـاقعبـداهللدر

127/1؛ األولیـاء: حلیـة ]358/3[؛ کـم:317/3 حا الّصحیحیـن علـی المسـتدرک بـه: بنگریـد

الّنهایـه:163/7   و البدایـة ]399/1[؛ 157/1 الّصفـوه: سـوم/989[؛صفـة ]قسـمت 371/1 اإلسـتیعاب:

احمـد را روایـت »ایـن گویـد: وی 289/9 هیثمـی: الّزوائـد مجمـع 370/2؛ اإلصابـه: ]183/7[؛

ابوَیْعلی]المسـند:209/9[وطبرانی]المعجمالکبیر:78/9[باذکرسـندروایت ]المسـند:693/1[و

کـهثقـهاسـت.«نیزوی یانشـانروایتگـرحدیـثصحیـحهسـتند،جـزاّمموسـی کردهانـدوراو

یانشـانروایتگـرحدیـثصحیح کـردهوگفتـهاسـت:»راو وطبرانـیروایـت آنراازطریـقبـّزار

کنـزالعّمـال)180/6و181؛55/7]709/11؛466/13[(بـهنقـلازطبرانـیو هسـتند.«آنروایـتدر

ضیـاءوابنخزیمـهنیـزآمـدهوصحیـحشـمردهشـدهاسـت.

5.ازعلقمـهوعمـردرحدیثـیازرسـولخدا؟ص؟آمـدهاسـت:»هـرکـهشـادمانگـرددازاین

کـهقـرآنراشـاداب_یـا:تـروتـازه_بینـد،همچنـانکـهنـازلشـدهاسـت،آنراباقـراءتابناّمعبد

]=عبـداهللبنمسـعود[بخواند.«

آنراایـنکسـانبـاذکـرسـندروایـتکردهانـد:ابوعبیـددرالفضائـل؛احمـد]المسـند:44/1[؛

ِترِمـذی؛نسـائی]الّسـننالکبـرٰی:71/5[؛بخـاری)الّتاریخالکبیـر]مـج199/7[(؛ابنخزیمه]الّصحیح:

186/2[؛ابنابـیداوود؛ابنانبـاری؛عبدالـّرّزاق؛ابنحّبـان]اإلحسـانفـیتقریـبصحیـحابنحّبـان:

کر]تاریخمدینةدمشـق:62/33[؛ابوُنَعیم؛ضیاءَمْقِدسـی؛بّزار]مسند 542/15[؛داَرُقْطنی؛ابنعسـا

الّزار:239/4[؛طبرانی]المعجمالکبیر:67/9[؛ابوَیْعلٰی]المسند:172/1[؛وجزایشان.

8/9
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بنگریـدبـه:سـننابنماجـه:63/1]49/1[؛حلیـةاألولیـاء:124/1؛المسـتدرکعلـیالّصحیحیـن

]399/1[؛ 156/1 الّصفـوه: ]قسـمتسـوم/990[؛صفـة 371/1 اإلسـتیعاب: کـم:318/3]359/3[؛ حا

کنـزالعّمـال: طـرحالتثریـبفـیشـرحالتقریـب:85/1]75/1[؛اإلصابـه:369/2؛مجمـعالّزوائـد:287/9؛

�]460/13 ]710/11؛ 181/6

ابوالـدرداءبـهنحـومرفـوع)=ازپیامبـر(روایـتشـدهاسـت:»بـرایاّمتـمچیـزیرا 6.از

اّمتـمچیـزیراناخـوش بـرای  کـهخـداوابناّمعبـدآنراخـوشداشـتند؛و خـوشداشـتم

برایـشناخـوشداشـتند.« ابناّمعبـد و کـهخداونـد داشـتم

کردهاند  روایت سند ذکر با ]80/9 الکبیر: ]المعجم طبرانی و ]354/5 ]المسند: بّزار را  آن

کم بّزارثقههستند؛چنانکههیثمی)مجمعالّزوائد:290/9(گفتهاست.نیزآنراحا وراویان

)المستدرکعلیالّصحیحین:317/3و318]359/3و360[(وابوعمر)اإلستیعاب:371/1]قسمت

سوم/989[(روایتنمودهاند.درکنزالعّمال)181/6؛56/7]710/11؛466/13[(همیافتگردد.

را ›تـو فرمـود: مـن بـه »رسـولخدا؟ص؟ اسـت: شـده روایـت مسـعود بـن عبـداهلل از .7

کـهنهیـتنمایـم.‹« گاه زنـیورازگویـِی1مـرابشـنویتـاآن کنـار کـهپـردهرا رخصـتمیدهـم

کردهاند.« کتابهایصحیحباذکرسندروایت گوید:»آنراصاحبان ابنحجر

)مسنداحمد:388/1]642/1[؛سننابنماجه:63/1]49/1[؛حلیةاألولیاء:126/2؛اإلستیعاب:

الّنهایه:162/7]182/7[؛اإلصابه:369/3(  371/1]قسمتسوم/988[؛البدایةو

کـهرسـولخدا؟ص؟فرمود: 8.ِترِمـذی]الّسـنن:630/5[ازطریـقعبـداهللدرحدیثـیآورده

»بـهسـفارشابناّمعبدچنـگزنید!«

عبـارتاحمـدچنیـناسـت:»بـهسـفارشعّمـارچنـگزنیـدوآنچـهراابنمسـعود

کنیـد!« تصدیـق گویـد، برایتـانحدیـث

1.تعبیـرعربـیآن»سـواد«اسـتکـهبـههمیـنمعنـااسـت؛اّمـاناشـرحلیةاألولیـاءآنراغلطپنداشـتهودرمتن»سـراری«
آوردهودرپانوشـتافـزودهاسـت:»درهـردومأخـذ›سـوادی‹آمدهاسـت.«
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الّنهایـه:162/2   بـه:مسـنداحمـد:385/5]533/6[؛حلیـةاألولیـاء:128/1؛البدایـةو بنگریـد

�]465/13[ العّمـال:55/7 کنـز 369/2؛ اإلصابـه: ]183/7[؛

بـارۀابنمسـعودازعلـیامیرالمؤمنیـنپرسـیدند.گفـت:»قرآنوسـّنتراآموخت  9.در

وسـپسآنرابـهپایـانبـرد؛وهمیـندانـشاوراکفایتکند.«

کم:318/3]360/3[؛ بنگریـدبـه:حلیـةاألولیاءابوُنَعیم:129/1؛المسـتدرکعلیالّصحیحینحا

اإلستیعاب:373/1]قسمتسوم/993[؛صفةالّصفوه:157/1]401/1[�

کـم)المسـتدرکعلـیالّصحیحیـن:315/3]357/3[(ازطریـقحّبـۀعرنـیروایـت 10.حا

کـهبرخـینـزدعلـیرفتندوعبداهللبنمسـعودراسـتودند.ویگفـت:»مننیزهمانند نمـوده

کهقرآنراقراءتوحالوحرامشراتبیین کسـیاسـت گویمواوبرترین سـخنهمینانرا

گاهبهسّنتاست.« نموده؛فقیهدردینوآ

یفةبنیمان
َ

کهراویانشثقههسـتند،ازطریقُحذ 11.ِترِمذی]الّسـنن:631/5[باسـندی

کـسبـهمحّمـد؟ص؟درشـیوههایرفتـاریوهیـأت آوردهاسـت:»درمیـانمـردم،شـبیهترین

نیکـووسـیمایصالحـان،عبداهلل]بنمسـعود[اسـت.«

ابناّمعبد،در کـهبیـشاز درعبـارتبخـاریچنیـناسـت:»هیـچکـسرانمیشناسـم

سـیمایصالحانوشـیوههایرفتاریوهیأتنیکوبهرسـولخدا؟ص؟شـبیهباشـد.«ِترِمذی

گـردد،میدانسـتند کـهبـهآنـاناعتمـاد افـزودهاسـت:»آندسـتهازاصحـابرسـولخدا؟ص؟

کـهابناّمعبـدبیـشازهمـۀایشـانبـهخداونـدنزدیکاسـت.«عبـارتابوُنَعیمچنیناسـت:

قیامـت،دسـتاویزویبـهخـدابـرایتقـّرببـهخـدانزدیکتـراسـت.« کـهروز »میدانسـتند

گویـد:»کسـی کـرده، کـهخـداراسـوگندیـاد یفـهشـنیدند
َ

کـهازُحذ درعبـارتابوعمـرآمـده

کـهازهنـگامدرآمـدنازخانـۀخویـشتـابازگشـتنبـهآن،بیـشازعبـداهللبـن رانمیشناسـم

مسـعوددرشـیوههایرفتـاریوهیـأتنیکـووسـیمایصالحـانبـهرسـولخدا؟ص؟شـبیه

کـهعبـداهلل کـهبدانـاناعتمـاداسـت،میدانسـتند باشـد.آندسـتهازاصحـابمحّمـد؟ص؟
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کـهدسـتاویزشبـرایتقـّرببـهخداونـد کسـانیاسـت قیامـت،یکـیاز روز بـنمسـعوددر

نزدیکتـراسـت.«درعبـارتعلقمـهآمـدهاسـت:»عبـداهللبـنمسـعوددرشـیوههایرفتـاری 

وهیـأتنیکـوبـهپیامبـرتشـبیهمیشـد.«

ـــه:کتـــابالمناقـــبازصحیـــحبخـــاری]1373/3[؛مســـنداحمـــد:389/5]538/6[؛ ـــدب بنگری

127؛ و 126/1 األولیـــاء: حلیـــة 361[؛ و 356/3[ 320 و 315/3 الّصحیحیـــن: علـــی المســـتدرک

 اإلســـتیعاب:372/1]قســـمتســـوم/991[؛مصابیـــحالّســـّنه:283/2]204/4[؛صفـــةالّصفـــوه:156/1 

صـــول:297/3 
ُ
الّنهایـــه:162/7]183/7[؛تیســـیرالوصـــولإلـــیجامـــعاأل و158]398/1و402[؛البدایـــةو

کنـــزالعّمـــال:55/7]465/13[� ]324/3[؛اإلصابـــه:369/2؛

الصحابـه[؛  فضائـل کتـاب ،63/5 ]الّصحیـح: مسـلم 1373/3[؛ ]الّصحیـح: بخـاری .12

کردهانـد:»مـنوبـرادرمازیمـن]بـه وِترِمـذی]الّسـنن:631/5[ازابوموسـیبـاذکـرسـندروایـت

کردیـمابنمسـعودومـادرشازافـرادخانـوادۀرسـولخدا؟ص؟هسـتند؛ گمـان مدینـه[آمدیـمو

زیرادیدیمکهبسیارنزدپیامبر؟ص؟میروند.«

الّسـّنه:284/2  کـم:314/3]355/3[؛مصابیـح المسـتدرکعلـیالّصحیحیـنحا بـه: بنگریـد

مسـلم  و بخـاری از نقـل بـه  ]324/3[ 279/3 صـول:
ُ
األ جامـع إلـی الوصـول تیسـیر  ]204/4[؛

الّنهایـه:162/7]183/7[؛مـرآةالجنـانیافعـی:87/1؛اإلصابـه:369/2.درمأخـذ ِترِمـذی؛البدایـةو و
یـخالصغیـرآنرابـاسـندصحیحآوردهاسـت.«1 الّتار اخیـرآمـدهاسـت:»بخـاریدر

کهرسولخدا؟ص؟  13.احمد)المسند:203/4]230/5[(ازطریقعمروبنالعاصیآورده

کهعبداهللبنمسعودوعّماربنیاسررادوستمیداشت. درحالیوفاتفرمود

اســـت: کـــرده یـــاد ایـــنعبـــارت بـــا را الّزوائـــد:290/9(همیـــنخبـــر هیثمـــی)مجمـــع

کـهچـون یـخالّصغیـر:]60/1[(بـاسـندصحیـحازحریـثبـنظهیـرآورده گویـد:»بخـاری)الّتار 1.ابنحجـردراإلصابـه
خبـروفـاتعبـداهللبـنمسـعودبـهابوالـدرداءرسـید،ویگفـت:›اوهمچـوخویـشراپـسازخـودبـرجـایننهـاد.‹«پس
ـفدرمتـنآوردهوآنعبـارترابـهابنحجـرنسـبتدادهوبـهروایـتبخـاریومسـلموِترِمـذیاز

ّ
آنچـهجنـابمؤل

ابوموسـیپیونـدزده،سـهویاسـتکـهازقلـممبارکـشسـرزدهوریشـۀآن،بـهدنبـالهمبـودنایندوعبـارتدراإلصابه
بـودهاسـت.)غ.(
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کـــهازآندوخشـــنودبـــود.«ویآنراازاحمـــدوطبرانـــی »رســـولخدا؟ص؟درحالـــیدرگذشـــت

کـــهدر ـــاناحمـــدراروایتگـــرانخبـــرصحیـــحشـــمردهاســـت.نیـــزچنـــان ی گـــزارشنمـــودهوراو

یـــخمدینـــةدمشـــق:213/18[آنرااز کر]مختصـــرتار کنـــزالعّمـــال)56/7]468/13[(آمـــده،ابنعســـا

طریـــقعثمـــانبـــنابیالعـــاصثقفـــیآوردهاســـت.

یـخالکبیـر:مـج227/3[ازطریـقعبـداهللبـنمسـعودآوردهاسـت:»در 14.بخـاری]الّتار

گرفتـم.«در کـودکبـود،مـنهفتـادسـورهازرسـولخدا؟ص؟فرا  یـدبـنثابـتهنـوز کـهز حالـی

کل کا کـه یـدبـنثابـتاسـامآوَردودرحالـی کـهز آن عبـارتدیگـرچنیـناسـت:»پیـشاز

گرفتـم.«عبـارتدیگـرایـن بـاپسـربچههابـازیمیکـرد،مـنآنسـورههارانیـکفرا داشـتو

گیریاینسورههابامنبرابرینکند.« فرا گونهاست:»هیچکسدر

 28/6 الّتهذیـب: تهذیـب سـوم/993[؛ ]قسـمت 373/1 اإلسـتیعاب: 125/1؛ األولیـاء: )حلیـة

ابنابـیداوود(  از نقـل بـه  ]468/13[ العّمـال:56/7 کنـز آن؛ شـمردن ضمـنصحیـح  ]25/6[

15.بغـویازطریـقتمیـمبـنحـرام1آوردهاسـت:»بااصحابرسـولخدا؟ص؟همنشـین

بـهآخـرترغبـت ابنمسـعوددردنیـازهـدورزدو کـهبیـشاز کـسرانیافتـم گشـتموهیـچ

کـههمچـونویمؤمنـیصالـحوشایسـتهباشـم.«)اإلصابـه نمایـدودوسـتداشـتهباشـم

)370/2 ابنحجـر: تألیـف

»ابوبکـر  اسـت: آورده عبـارت ایـن بـا را آن یـخ:مج1/قسـمتدوم/ص152( )الّتار  بخـاری

کسراندیدم....« کردموهیچ وعمرواصحابمحّمد؟مهع؟رادیدار

رازدار مســعود[ ]بــن عبــداهلل کــه شــده نقــل عتبــه بــن عبــداهلل بــن عبیــداهلل از .16 

کــه ابوالــدرداءنیــزنقــلشــدهاســت:»آیــادرمیــانشــماعبــداهللنبــود رســولخدا؟ص؟بــود.از

کردهانــد:»همانــاعبــداهلل رازدار]رســولخدا؟ص؟[بــود؟«همچنیــنازعبــداهللبــنشــّدادنقــل
بالــشومســواکونعلیــِن]او[نگهــداریمیکــرد.«2 از رازدار]رســولخدا؟ص؟[بــودو

1.درتاریخبخاری»حذلم«آمدهاست.

2.ابنحجر)تهذیبالّتهذیب:28/6]25/6[(آوردهاست:»هموارهبارسولخدا؟ص؟بودونعلینشرانگهداریمیکرد.«
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بنگریدبه:الّطبقاتالکبرٰیتألیفابنسعد:108/3]153/3[؛حلیةاألولیاء:126/1؛اإلستیعاب:

371/1]قسمتسوم/988[؛صفةالّصفوه:156/1]397/1[؛طرحالتثریبفیشرحالتقریب:75/1�

گفـت:»هرآینـهمـنبهتریـِناصحـابنیسـتم؛ کـهابنمسـعود ابووائـلنقـلشـده 17.از

کتـابخـدانیسـت،مگـرآن آیـهایدر کتـابخـداداناتـرم.هیـچسـورهو اّمـاازهمـۀآنـانبـه

کـس گویـد:»ازهیـچ کـدامهنـگامنـازلشـدهاسـت.«ابووائـل بـارۀچـهو کـهمـنمیدانـمدر

کند.« کهبهاینسخناعتراض نشنیدم

کردهانــد:بخــاری]الّصحیــح:1912/4[ومســلم کســانبــاذکــرســندروایــت آنراایــن

در کــه چنــان ]72/5 الکبــرٰی: ]الّســنن نســائی و الصحابــه[ فضائــل کتــاب ،65/5 ]الّصحیــح:

صــول)279/3]324/3[(آمــده؛ابوعمــر)اإلســتیعاب:372/1]قســمت
ُ
تیســیرالوصــولإلــیجامــعاأل

کــردهاســت. ســوم/991[.نیــزیافعــی)مــرآةالجنــان:87/1(آنرایــاد

این است ابن مسعود

ایــناســتدانــشوشــیوههایرفتــاریوهیــأتنیکــووراســتکرداریونزدیکــیوی

کــهششــمیناســام بــهپیامبــربزرگــوار؟ص؟.بدینهــابیفزاییــدپیشــینۀاودرمســلمانیرا

وهمــۀنبردهــای بــدر آورنــدهبــودونخســتبــهحبشــهوســپسبــهمدینــههجــرتنمــودودر

ــِنبشــارت اإلســتیعابآورده،یکــیازدهت کــهابوعمــردر پیامبــر؟ص؟حضــورداشــتوچنــان

گــذریشــتاباندرمیــانکتابهــایســیرهوتاریخ،شــایدتردید یافتــهبــهبهشــتبــود.پــساز

کــهویشــیوهوعادتــیجــزنشــردانــشقــرآنوســّنتپیامبــروآمــوزشنادانانوهشــیار نکنیــد

نمــودنغافــانواستوارســازیدلهــاواستحکامبخشــیدیــننداشــتودرهمــۀاینهــا،

هماننــدرســولخدا؟ص؟درشــیوههایرفتــاریوســیمایصالحــانوهیــأتنیکویــشبــود.

ــا کوفــهفرســتادت ــه ــۀایــرادونکوهــشباشــد.عمــراوراب کــهمای اوچیــزینمییابیــد پــسدر

کوفیــان بــرای گســیلداشــتو کارگــزاریآنشــهر رابــه دینشــانرابــهآنــانبیامــوزد؛وعّمــار

یــانهســتند؛پــسبــهآندواقتــدانمایید  بدر نوشــت:»ایــندوازاصحــاببزرگــوارمحّمــدواز

11/9
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ــنمســعودمحــرومنمــودم  ــهخــودراازعبــداهللب ــامــنایثارگران ــد.همان  وسخنشــانرابپذیری

ــه: اوبرخــوردارســاختم.«)اإلســتیعاب:373/1؛436/2]قســمتســوم/988[؛اإلصاب وشــمارااز

دهــد؛ پــاداشخیــر ســتودند:»خدایــت راچنیــن وی کوفیــان کــه شــنیدید نیــز )369/2 

قــرآنرابــهمــاآموختــی   کــهنــاداِنمــارادانــشآموختــیودانــایمــاراثابتقــدمســاختیو

نیکــو و بــودی مــا بــرای اســام  در بــرادری نیکــو پــس بخشــیدی. فقاهتمــان دیــْن در  و

دوستخالصی!«

کهآشـکاراقرآنرادرمّکهقراءتنمود.روزیاصحاب کسـیبود ابنمسـعودنخسـتین

بـه قریـشایـنقـرآنراآشـکاراو گفتنـد:»بـهخـداسـوگند!هنـوز گردآمدنـدو رسـولخدا؟ص؟

گـوشایشـانبرسـاَند؟«عبـداهللبـن کـهقـرآنرابـه کیسـتآنمـرد صـدایبلنـدنشـنیدهاند.

کـهدارای یـم.مـردیرامیخواهیـم ایشـانبـرتـوبیـمدار گفتنـد:»مـااز گفـت:»مـن.« مسـعود

باشـدتـاهـرگاهاینـانقصـدجانـشراکننـد،ازویحراسـتنماینـد.«گفـت:»مـرا ایـلوتبـار

نیـمروز گشـتتـادر کـهخداونـدحراسـتمخواهـدفرمـود.«پـسروان یـد؛ گذار وا کار بـهایـن

انجمنهـایخویشبودنـد.آنگاه،نزدیک کـهقریشدر کنـارمقـامابراهیـمایسـتاد،حـالآن

ـم 
ّ
بـاصـدایبلنـدقـراءتنمـود:»بسـم اهلل الّرمحـن الّرحـم. الّرمحـن عل مقـامابراهیـمایسـتادو

اینبانگپرداختند  گرفت.قریشبهتأّملدر القرآن.«]الرحمن/1و2[سپسقراءتآنراپی

را چـه آن از پـارهای  »او گفتنـد: پـس گفـت؟« چـه »ابناّمعبـد نمودنـد: گفتـار بـه  آغـاز و

بـرچهـرهاش  و اورفتنـد بـهسـوی  محّمـد؟ص؟آورده،تـاوتمیکنـد.«سـپسبرخاسـتندو

کـهازسـویخداوندمقّدرشـدهبود. کوبیدنـد؛اّمـااوهمچنـانبـهقـراءتادامـهدادتـاجایـی

کـهکافرانبـرچهرهاشاثرنهـادهبودند.یارانش آنگاه،نـزدیـارانخویـشبازگشـت،درحالـی

آنبیمداشـتیم.«گفت:»هیچگاهدشـمنان کـهبـرتـواز بـهاوگفتنـد:»ایـنهمـانچیـزیبـود

کار گـرخواهید،فردانیـزهمین خـدابـهانـدازۀایـنزمـان،نـزدمنحقیـروبـیارزشنبودهاند.ا

گـوش گفتنـد:»نـه؛تـورابـساسـت.آنچـهراخـوشنداشـتند،بـه کـرد.« رابـاآنـانخواهـم

ایشانرساندی.«)الّسیرةالّنبوّیهتألیفابنهشام:337/1]336/1[(

12/9
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کنـدهازنیـروونشـاطسـاخت.پـسبـهانگیـزۀ ایـنوضـعوحـال،ویراتهذیـبنمـودوآ

باطـل،بـهسـویخشـمسـوقدادهنشـدوسبکسـریاورابـهسـویهدفـینرانـد.هـرگاهسـخن

گرامـیحدیـث پیامبـر از راسـتگویانه نمـود، وچـونحدیـث گفـت؛ سـِرهدایـت از گفـت،

گـربـهتکاپـووگـردشدرآمـد،درمیـدانحـقبـود؛وچـونهجـوممـیآوْرد،بـرگمراهـی گفـت؛وا

بـزرگ  نـزدصحابـه، ایـنشـیوهشـناختندو بـه را ازهمـانروزآغازینـشوی  یـورشمیُبـرد.

گناهی کاررا گرامیداشـتهمیشـدوازمخالفتباویورّدسـخنشپرهیزمیکردندواین و

گرفتـهبـود. کـهجامـهاشرابلنـد گویـد:»ابنمسـعودمـردیرادیـد بـزرگمیشـمردند.ابووائـل

کـش!‹پاسـخداد:›ایابنمسـعود؛خـودتجامـهاترابـاال گفـت:›جامـهاترابـاال بـهوی

کش!‹گفت:›منهمچونتونیسـتم؛بلکهسـاقمباریکوپوسـتمگندمگون1اسـت]وناچارم

گفـت:›آیـابـهابنمسـعودجـواب آنرابپوشـانم[.‹ایـنخبـربـهعمـررسـید؛پـسآنمـردرازدو

کنـزالعّمـال:55/7]464/13[( میدهـی؟‹«)اإلصابـه:370/2،

کـهمـردیدر ابوعمـر)اإلسـتیعاب:372/1]قسـمتسـوم/992[(بـاذکـرسـندازعلقمـهآورده

کوفهنزدتوآمدهودرآنجامردیراپشـتسـرنهادهام گفت:»مناز عرفاتنزدعمررفتو

گفـت:»وایبـرتـو؛ کـهنوشـتۀقـرآنرانقـلمیکنـدومیخواَنـد.«عمـرسـختبـهخشـمآمـدو

بـه گاه،خشـمعمـرازمیـانرفـتوآرامشـدو گفـت:»عبـداهللبـنمسـعود.«آن اوکیسـت؟«

کـهبدیـن گفـت:»بـهخـداسـوگند!هیـچکـسجـزویرانمیشناسـم حـالخویـشبازآمـدو

اوباشد.« صفتسزاوارتراز

پسچراسـالهاصحابیبدریبزرگراازمسـتمّریاشمحرومسـاختندوسـپسکسـی

کـهپشـیمانبـودوپشـیمانی کـهآنشـکنجۀزشـترادرحـّقاوروانمـود،نـزداوآمـددرحالـی

سـودینداشـتوچنیـنوانمـودکـردکـهقصـدآشـتیوجبـرانگذشـتهراداردوابنمسـعودکه

 درپایـانعمـرخویـشبـود،آنرانپذیرفـتوازپـروردگارشخواسـتتـاحّقـشراازویبسـتاند 

یـخمدینـةدمشـق)433/33(ایـنعبـارتچنیـناسـت: 1.دربرخـیازمأخذهـاهمچـونکنـزالعّمـال)393/13(وتار
»مـنبـرمـردمنمـازجماعتمیگـزارم.«
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و سـپس بـا رویگردانـی از کاالی زوال پذیـر دنیـا، به بهشـت جاودان روی نمـود و وصّیت کرد که 

کی را بر او روا داشـت، بر پیکرش نمـاز نگزاَرد؟ آن کـس کـه چنیـن مصیبـت دردنا

گفتـــه شـــد و از مســـجد  ی ناســـزا  چـــرا ایـــن همـــه در حـــّق او انجـــام شـــد و نـــزد همـــگان بـــه و

ــتخوان های  ــد و اسـ کوفتنـ ــن  ــر زمیـ ــد و او را بـ ــده شـ ــتی رانـ ــواری و درشـ ــا خـ ــول خدا؟ص؟ بـ رسـ

یدنـــد؟ ی قهـــر ورز ـــر و ـــه ب کوفتـــه شـــد و زورگویان دنـــده اش 

کوفــه، از مبــاح  کارگــزاری بیــت المــال  ی در هنــگام  کــه و ی بــود  همــۀ این هــا از آن رو

کــه عثمــان دســتور پرداختــش بــه ولیــد را داده بــود[ بــرای ولیــد بــن عقبــه،  شــمردن آن ]مقــدار 

کتــاب و ســّنت _ کــه خــود بــدان  یــد و چــون دلیلــی از  آن بی بنــد و بــار پــرده در، خــودداری ورز

گاه بــود _ بــرای ایــن مبــاح شــمردن و ویژه خواهــی امــر کننــده اش نیافــت، کلیدهای  دو نیــک آ

کــه پــس از آن نیــز بایــد دیگــر بــذل و بخشــش هایی را  ی می دانســت  بیــت المــال را افکْنــد. و

کشــید و  کار بیــرون  کتــاب و ســّنت پذیــرای آن نیســت. پــس خــود را از آن  کــه  کنــد  نظــاره 

گشــود  گــردد؛ و بــه آن چــه می دانســت، زبــان  گنــاه را مرتکــب  گرفــت و نخواســت تــا آن  کنــاره 

کلیــد آشــکار نمــود. ایــن وضــع و حــال، ولیــد بــن عقبــه، آن  و دلیل هایــش را در افکنــدن 

ی بــه ســخن چینی و  یج گــر شــهوت ها و نمــاد هــوا و هــوس، را بــه خشــم آوْرد و در بــارۀ و ترو

کردنــد و دانســتید، نتیجــۀ همیــن بــود و  کــه بــا ابن مســعود  بدگویــی نامــه نوشــت. آن رفتــاری 

پیشــینۀ مســلمانی و فضیلت هــا و افزونی هــا و دانــش و ســیرۀ نیکــو و پارســایی و عذرهــا و 

ــر همــۀ این هــا او را  کــه ب ــه ایــن  ــان را از آن رفتــار بازنداشــت؛ چــه رســد ب ی، آن حّجت هــای و

کننــد  کــه صحابــه، انجــام دهنــدۀ آن را نکوهــش  گوینــد! پــس ایــن رفتــار موجــب شــد  ســپاس 

کنــد و اّم المؤمنیــن از ورای پــردۀ خویــش  و موالمــان امیرالمؤمنیــن ؟ع؟بــه آن رفتــار اعتــراض 

کار و مانندهــای آن همــواره روشــن ماَنــد  کینــه در برابــر ایــن  بانــگ بــرآوَرد و شــعلۀ دشــمنی و 

کــه ایــن مصیبت هــا را بــر  کــه خلیفــۀ زمــان و دار و دســته اش  تــا ســرانجام وضعــی پیــش آمــد 

سرش آوردند، آن را نپسندیدند.
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انتقامدسـتمیشسـتیابهنصیحت کارچیرهبود،ازدرشـتخوییدر کهبر گرآن ا

کار کارآزمـودهبـر گـوشمیسـپردیـاعناصـراصلـیفتنـهرابـهجـایمـردان صالحـاناّمـت

یـاکتـابخـداوسـّنتپیامبـرشراپشـتسـرنمیافکْنـد،آنماجراهـاکـهبـر نمیگماشـتو

بـراوفریـادبرنمیآوردنـدوخـوارشنمیکردنـد. گذشـت،پیـشنمیآمـدو ویواطرافیانـش

البّتـهفـردادادگاهعـدلاالهـیحکـمقطعـی کردنـد؛و اّمـااوچنیـننکـرد؛پـسآنـانچنـان

خویـشراصـادرخواهـدنمـود!

یانــهبــرویدرجایدیگر اینــانســتمیدیگــرنیــزبــرابنمســعودراندنــدوآن،40ضربــهتاز

کــهویدرســفرحــّجخویــشدرجریــانمــرگابــوذرحاضــر گاه بــود.چــراچنیــنشــد؟زیــراآن

که کســیرادید ربذه،آنبیابانخشــکدشــوارگذر،پیکربیجان شــد،بهخاکشســپرد.در

کــهرســولخدا؟ص؟اورابــهخویــش فــرازدانــشوایمــانبــود؛صحابــیبزرگــیرایافــت اوجو در

کنــونازدنیــارخــتبربســتهبــود؛یکــیازعالمانمســلمانرادید نزدیــکومقــّربمینمــودوا

کــیوتقــوارایافــتوپیــشچشــمشآنالگــویبزرگ کــهزندگــیاوراتــرکگفتــهبــود؛تجّســمپا

روزگارپیامبــرمیدیــد؛هماننــدعیســیبــنمریــمدرشــیوههایرفتــاری  کــهدر گرفــت  جــان

کــه وســیمایصالحــانوعبــادتوپارســاییواخــاقدرمیــاناّمــِترحمــتیافتــهرادیــد

کــهخــداورســول  پایتخــتاســامرانــدهبــود؛یکــیازصحابــهرادیــد خلیفــۀزمــان،ویرااز

کنــوندرســرزمینتبعیــدگاه،ســتمدیدهوزجرکشــیده   ومؤمنــان،عزیــزشمیشــمردندوا

پایدرآمدهبود. وخواریدیده،از

ازوطـنبرخـوردکهآفتـابآنرا کیـزۀغریـبتنهایـیدور درمیانـۀمسـیربـهپیکـرپـاکپا

رارحمـت بـهیـادسـخنرسـولخداافتـاد:»خداونـدابـوذر یـدو بـادبـرآنمیوز میگداخـتو

گامبرمیدارد؛تنهامیمیرد؛وتنهابرانگیختهمیشود.« کند:تنها

]آری؛ابنمسـعوداینهـارادیـدو[دانـشودیـنبـهاوومؤمنـانهمراهـشاجـازهندادکه

هـر پیکـر دفـن بـرای درشـتاب را کـهحکـمشـریعت بـیآن بگـذرد، منظـرۀدردنـاک آن بـر
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مسـلمان،چـهرسـدبـهابـوذرکـهرسـولخدا؟ص؟مؤمنـانصالـحرابـهدفنـشبشـارتدادهبـود،

گـردننهنـد.پـسبـهوظیفـۀواجـبخویـشپرداختنـدوبـاچشـماشـکبار،اورادرجایـگاه

کـهدلهاشـانازآنچـهبـرایـنانسـانبزرگـواررفتـهبـود،غمگیـن واپسـینشنهادنـد،حـالآن

بـود.چـونبـهیثـرببازآمدنـد،همـانکـسکـهبـهابـوذرعیـبوایـرادگرفتهبـود،بهابنمسـعود

گناهیبزرگشـمردتاآن کهویانجامدادهبود، گرفتوآنوظیفۀواجبرا نیزعیبوایراد

کافـریرابـه کـه کـهحّتـیبـاکسـی یانـهبزننـد!ایـنکاریاسـت کـهدسـتورداد،اورا40تاز جـا

خـاکسـپاردتـامـردارشرابپوشـاَند،انجـامندهنـد،چهرسـدبهمسـلمانیکـهبهپایۀابـوذردر

بـارۀکسـیچون بزرگـیودانـشوتقـواونزدیکـیبـهخـدانرسـیدهباشـد!پـسچگونـهاسـتدر

کارهاییمیکند کینه ابوذر،آنگنجینۀدانشوپناهگاهتقواوسرچشـمۀایمان؟دشـمنیو

گاهازایننیزدرمیگذرد! که

بـزرگانصحابـۀبـدریرا کرامـتصالحـاناّمـتو کـهحرمـتو کیسـتایـنخلیفـه

ایشـانرا گشـتوپیامبـربزرگـوار بـارۀایشـاننـازل کـه]برخـیآیـات[قـرآندر پـاسنمـیدارد

کـرد1وعمرگفت:»ایرسـولخدا!مـرارخصتدهتاگردنش یـانگناهـی بدر سـتود؟یکـیاز

یـانبـودهاسـت.چـهدانـی؟ بدر کـن!اواز رابزنـم!«پیامبـرفرمـود:»ایزادۀخّطـاب؛درنـگ

کـه کنیـد؛ کـردهوفرمـودهباشـد:›هـرچـهخواهیـد، بـاالنگاهـی یـاناز شـایدخداونـدبـربدر

مـنشـمارامیآمـرزم.‹«)أحـکامالقـرآن:535/3]435/3[(حّتیهمینانحدیثیسـاختهاندتا

یـاننـزدهمـۀاّمتپذیرفتهشـده آورنـد؛زیـرافضیلـتبدر یـانبـهشـمار زمـرۀبدر عثمـانرادر

راانجـامدهدوایـناّمـتفراخوانندهبه کـهایـنکار اسـت.گویـاایـنمـردبـرخـودقسـمخـورد

لهـای
ّ

ـتوخـواریکنـدودال
ّ
خیـروامـرکننـدهبـهمعـروفونهـیکننـدهازمنکـررادچـارذل

کارشـادمانسـازد؛پـسبـهمـرادخویـشپرداخـت!   هـواوهـوسازمیـانبنیامّیـهرابـاایـن

وخداونددرپیگردوحسابرسیاواست.

کسـیکهبهدفاعازاوبرخاسـته،چوننتوانسـتهعذربیاورد،بهخاروخاشـاکدرآویخته 

کافرانقریشنامهایازسِردوستیوخیرخواهینوشت.)غ.( کهبه 1.ویحاطببنبلتعهبود



33 43ّ رفتار خلیفه با عّمار

گیـرکـههمـۀباطلهـا وگفتـهاسـت:»اجتهـاداورابدیـنکارواداشـت.«1ایـنعـذریاسـتفرا

راصحیـحجلـوهمیدهـدوزشـتیهاراتوجیـهمیکنـدودسـتآویزیبـرایفریفتـنسـادهدالن

اّمـتاسـت.ایـنسـخنیاسـتکـهبـهزبـانمیگوینـد:»و همانـا پـروردگار تـو آن چـه را سینه هاشـان 

پنهـان مـی دارد و آن چـه را آشـکار می کننـد، می دانـد.«]نمـل/74[»بلکـه آدمـی بـر نفـس خویـش بیناسـت؛ 

هرچنـد کـه عذرهـای خـود را ]بـر گنـاه[ در میـان آَرد.«]قیامـت/14و15[

43. رفتار خلیفه با عّمار
کـه 1.َبـاُذری)أنسـاباألشـراف:48/5]161/6[(بـاذکـرسـندازطریـقابومخنـفآورده

عثمـان مینهادنـد. آن در جواهـر و زیـور کـه بـود صندوقچـهای مدینـه المـال بیـت  در

افـرادخانـوادهاشرابـاآنآراسـت.پـسمـردمآشـکاراویرا آنبرداشـتویکـیاز بخشـیاز

کـهبـهخشـمشآوردنـد.اوخطبـه گاه گفتنـدتـاآن بـارۀاوسـخنانیدرشـت نکوهیدنـدودر

یـم،بـهرغـم آنبرمیدار امـوالعمومـیاسـتوهـرچـهخواهیـم،از گفـت:»ایـناز خوانـدو

ایـن نیـازخویـشاز کـهنمیپسـندند.«ودرعبارتـیچنیـناسـت:»مـابـهقـدر کسـانی میـل

ایـنحـال،تـورا گفـت:»در کـراهورزنـد.«پـسعلـیبـهاو کسـانیا غنیمـتبرگیریـم،هرچنـد

کسـی کـهمـننخسـتین گـواهمیگیـرم گفـت:»خـدارا بـنیاسـر مانـعخواهنـدشـد.«عّمـار

یـده!آیـابرمن ندۀفـْرْجدر
ُ
کـهسـرخوردهمیشـوم.«عثمـانگفـت:»ایزادۀزنشـکمگ هسـتم

گرفتنـدوعثمـانبـهخانـهاشواردشـدواورا گسـتاخیمـیورزی؟اورابگیریـد!«پـسویرا

کـهبیهـوششـد.سـپساورابیـرونبردندوبهخانۀاّمسـلمه،همسـر فراخوانـدوچندانـشزد

کشـاندندواونتوانسـتنمـازظهـروعصـرومغـربرابخوانـد.چـونبهبـود رسـولخدا؟ص؟،

که کهایننخسـتینروزنیسـت گفت:»سـتایشخدایرا گزاردو  گرفتونماز یافت،وضو

راهخداونـدآزاردیدیـم.«عّمـارهمپیمـانبنیمخـزومبـود؛پـسهشـامبـنولیـدبـنمغیـرۀ در

یـدی.  اووخاندانـشبیـمورز بـارۀعلـی؛از گفـت:»ایعثمـان!اّمـادر مخزومـیبرخاسـتو

الّصواعـق الّنضـره:145/2]82/3[؛ الّریـاض نـی:ص221]ص231[؛
ّ

باقا الدیـن صـول
ُ
أ فـی التمهیـد بـه: بنگریـد .1

268/2 الخمیـس: یـخ تار ]ص113[؛ ص68 المحرقـه:
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کـهاوراتـاآسـتانۀمـرگ بـارۀمـاجـرأتنمـودیومخزومـِیهمقبیلـۀمـاراچنـانزدی اّمـادر و

بنیامّیـهرا گـرویبمیـرد،بـهازایاو،مـردیبزرگنـافاز کشـاندی.هـابـهخـداسـوگند!ا

میُکشـیم!«عثمـانگفـت:»ایزادۀزنقسـری!تـوایـنجایـی؟«گفت:»منفرزنددوقسـری

قبیلـۀبجیلـهبودنـد.پـسعثمـانبهاودشـنام ومادربزرگـشازطایفـۀقسـراز هسـتم.«ومـادر

کـهاونیـزبـرایعّمـار یافـت کننـد.وینـزداّمسـلمهآمـدودر گفـتوفرمـاندادتـابیرونـش

بـهگـوشعایشـهنیـزرسـیدواوهـمبهخشـمآمد   بـهخشـمآمـدهاسـت.رفتـارخلیفـهبـاعّمـار

نعلینهایـشرابیرون ویکـیازمویهـایرسـولخدا؟ص؟وجامـهایازجامههایـشویکـیاز

گذاردیـد؛ایـنمـویوجامـهونعلیناواسـتکه آوردوگفـت:»چـهزودسـّنتپیامبرتـانراوا

نپوسـیدهاسـت!«عثمـانسـختبـهخشـمآمـد،چنـدانکهندانسـتچـهبگوید.پس هنـوز

گفتنـد:»سـبحاناهلل!سـبحاناهلل!«وعمـرو درمسـجدصداهـابلنـدودرهـمشـدومـردم

کـهبـهسـبببرکنـارشـدنشازحکومـتمصـربـهدسـتعثمـان_کـهعبـداهلل بـنالعـاص

بـنسـعدبـنابیسـرحرابـهجـایویگماشـتهبـود_ازعثمـانخشـمگینبـود،بسـیاراظهـار

شـگفتیمیکـردوسـبحاناهللمیگفـت.

بـهعثمـانخبـررسـیدکـههشـامبـنولیـدوهمراهانـشازبنیمخـزومبـهسـویاّمسـلمه

یـده؛پـسکسـیرانـزدویفرسـتادوپیـامداد:»ایـن روانگشـتهواوبـهخاطـرعّمـارخشـمورز

ومردم گردآمـدننـزدتـوچـهمعنـادارد؟«اّمسـلمهپاسـخفرسـتاد:»ایعثمـان؛بـهایـنمپـرداز

کـراهدارنـد،ناچـارمسـاز!«ومـردمرفتـارخلیفـهرابـاعّمـار آنا کـهاز کارخـودبـهرفتـاری رادر

گرفت. زشتشمردندواینمیانشانرواجیافتواعتراضشانبهاوشّدت

که گزارشُزْهریچنیناسـت کهدرأنسـاباألشـرافَباُذری)ص88]209/6[(آمده، چنان

کـهزیـوروجواهـردرآنمینهادنـد.عثمـانبخشـی دربیـتالمـالمدینـهصندوقچـهایبـود

گوهـرآنرابرداشـتویکـیازافـرادخانـوادهاشرابـاآنآراسـت.پـسمـردمآشـکاراویرا از

نکوهیدنـد.ایـنخبـربـهاورسـید؛پـسبـهخطبـهپرداخـتوگفت:»ایـنمالخداونداسـت؛
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کـسرا کـهخواهـم،بـازدارم.پـسخداونـدبینـیهـر کـهخواهـم،بخشـموازهـر آنرابـههـر

کـهخواسـت،بـهخـاکمالیـد.«عّمـارگفـت:»بـهخداسـوگند!مننخسـتینکسـیهسـتمکه

بینیامبهخاکمالیدهشد]وسرخوردهشدم[.«عثمانگفت:»ایزادۀسمّیه؛برمنگستاخ

گشـتهای!«سـپساوراچندانزدکهبیهوشگشـت.عّمارگفت:»ایننخسـتینآزارینیست

گمـانمیکنـد_تـارمـوونعلیـن  کـهوهـب گونـه  کـهدرراهخـدادیـدهام.«آنگاه،عایشـه_آن

وجامـهایازآِنرسـولخدا؟ص؟راآشـکارنمـودوگفـت:»چـهزودسـّنتپیامبرتـانراوانهادیـد!«

که نیزعمروبنالعاصگفت:»اینمنبرپیامبرشـمااسـتواینجامهومویویدرمیانتان

هنـوزنپوسـیده؛اّمـابـهتبدیـلودگرگونـیسـّنتشپرداختهایـد!«پـسعثمـانبـهخشـمآمـد،آن

سـانکـهندانسـتچـهبگوید.

کـهمقـدادبـنعمـرووعّمـار گـزارشنمـوده 2.َبـاُذری)أنسـاباألشـراف:49/5]162/6[(

بـنیاسـروطلحـهوزبیـرهمـراهشـماریازاصحابرسـولخدا؟ص؟نامهاینگاشـتندودرآن

گاهـش آ و دادنـد بیـم پـروردگارش  از را او و پرداختنـد عثمـان بدعتهـای شـمارش بـه

آننامـهرا ید.پـسعّمـار کارهـادسـتنکشـد،بـراوخواهنـدشـور ایـن گـراز کـها سـاختند

آنراخوانـد.عثمـانبـهویگفـت:»چراتوازمیانایشـانبر نـزدعثمـانآوْردوآغـاز برگرفـتو

کـردهای؟«گفـت:»زیـرابیشازهمۀآنـانخیرخواهتوهسـتم.«خلیفهگفت: ضـدمـناقـدام

گفـت:»بـهخـداسـوگند!مـنزادۀسـمّیهوفرزنـدیاسـر گویـی!«عّمـار »ایزادۀسـمّیه؛دروغ

گرفتنـد  کشـیدندو را  هسـتم.«پـسعثمـانبـهغامانـشدسـتوردادتـادسـتوپـایعّمـار

کـهکفـشداشـت،بـهآلـتمردانگـیویکوفـت.پـسدچارفتقشـد،در وخـودبـادوپایـش

کهپیرمردیضعیفبودوبیهوشافتاد. حالی

ابنابیالحدید)شـرحنهجالباغه:239/1]50/3[(بهنقلازسـّیدمرتضیوبدوناشـکال

کردهاسـت. اینروایت،آنرایاد گرفتناز
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ـــیووالء ـــهســـببهمپیمان ـــهب ک ابوعمـــر)اإلســـتیعاب:422/2]قســـمتســـوم/1136[(آورده

ـــارپرداختنـــدو ـــهزدنعّم ـــدرشیاســـر،چـــونغامـــانعثمـــانب وپ ـــار میـــانبنیمخـــزوموعّم

ـــدهاشراشکســـتند، اســـتخوانهایدن ـــرزمیـــنزده،یکـــیاز دچـــارفتقـــشســـاختندواوراب

کســـیجـــزعثمـــانرا بمیـــرد، گـــرعّمـــار گفتنـــد:»بـــهخـــداســـوگند!ا گردآمدنـــدو مخزومیـــان
ــیم!«1 ــهازایوینمیُکشـ بـ

گونۀ مفّصل گزارش

نامـهای رسـولخدا؟ص؟ اصحـاب از شـماری کـه کردهانـد یـاد ابنقتیبـه، گـزارش بـه

کردند: اینمواردیاد نگاشتندودرآن،از

کهعثمانباسّنترسولخداوابوبکروعمرمخالفتنمودهاست. 1.مواردی

کـهشـاملحـّقخـداورسـولش_کـهازجملـۀآن،حقـوق 2.یکپنجـمغنائـمافریقـارا

خویشـاننزدیـکپیامبـرویتیمـانومسـتمنداناسـت_بـود،بـهمـروانبخشـید.

ایننامهبهشـمارش بهگشادهدسـتیواسـرافپرداخت.آناندر 3.درسـاختوسـاز

کـهخلیفهدرمدینهبراینائله]=همسـرش[وعایشـه]=دخترش[  هفـتسـراییپرداختنـد

ودیگـرافـرادخانوادهودخترانشسـاختهبود.

کـهبایـدبـه کاخهایـیدرذیخشـبسـاختوامـوالحاصـلازخمـسرا 4.مـروان

خداورسولپرداختمیشد،بهساختنبنادرآنجااختصاصداد.

5.خلیفـهمسـؤولّیتهاووالیـتمناطـقرادرمیـاننوخاسـتگانونوجوانـانبنیامّیـه

کارهـا کـهازخانـوادهوعموزادگانـشبودنـدوهیـچهمنشـینیبـارسـولخداوتجربـهایدر

کنـدهسـاخت. نداشـتند،پرا

1.درنسـخۀپیـشرویمـاچنیـناسـت:»القتلنـابـهاحـدًاغیـرعثمـان.«ترجمـۀحاضـرنیـزبرابـربـاهمینمتناسـت.اّما
درنسـخهایدیگـرازالغدیـر،عبـارتایـنگونـهاسـت:»لقتلنـا....«کـهمعنایـشایناسـت:»هرآینهکسـیجـزعثمان
رابـهازایاومیکشـیم.«ایـندوگانگـیدرمأخذهـایگـزارشنیـزبـهچشـممیخـوَرد؛البّتـهدربرخیبهجـای»القتلنا«،

کهبههمانمعنااست.)م.( »ماقتلنا«آمده
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کـهامیـرکوفـهبـود،درآنشـهر،بـهحالمسـتی،بـرمردمنمـازصبحرا 6.ولیـدبـنعقبـه

گـرخواهید،رکعتـی1برایتـانبیفزایم!« گـزاردوسـپسبـهآنـانگفت:»ا چهـاررکعـت

رابهتأخیرافکْند. کار برولیدحدجارینکردواین کار 7.خلیفهبهخاطراین

کارینگماشـتوبهرایزنینگرفتورأیایشـانرا راوانهادوبه 8.مهاجرانوانصار

نخواسـتوبهرأیخویشبینیازیجسـت.

گاهویژهوقرقشدهقرارداد. پیرامونمدینه،مناطقیراچرا 9.در

کـهنـهاز کسـانیدرمدینـهمقـّررنمـود 10.زمینهـاومسـتمّریهاوبخشـشهاییبـرای

د بر او باد!_بودندونهدرنبردوحراستازاسامشرکتمیکردند. و اصحابپیامبر_سالم و در

قتبدیـلنمـود]کـهدردشبیشـتربـود[ونخسـتین
ّ

11.خیـزران]=چوبـینـرم[رابـهشـا

یانـهوخیـزران، قنواخـت.دوخلیفـۀپیـشازویبـاتاز
ّ

کـهبـرپشـتمـردمشـا کسـیبـود

میزدنـد. ضربـه

کـهآننامـهرابـهدسـتعثمـاندهنـد.نگارنـدگانایـننامـه نهادنـد آنگاه،اینـانقـرار

بـنیاسـرومقـدادبناسـود.چـوننامهرابرایسـپردنبهعثمان دهتـنبودنـد،ازجملـهعّمـار

کشـیدندتـااوتنهـاماْنـد   آوردنـد،آنرابـهدسـتعّمـاردادنـدویکایـکبـهآهسـتگیعقـب

اواجـازۀورودخواسـت.آنروزبسـیسـردبـود؛عثمـان از ورفـتتـابـهسـرایعثمـانرسـیدو

بنیامّیهنزدشبودند،درآمد  کـهمروانبنحکموخاندانـشاز بـراو بـهویاجـازهدادوعّمـار

گفـت:»تـوایـننامـهرانوشـتهای؟« بـهعّمـار ونامـهرابـهویسـپرد.عثمـاننامـهراخوانـدو

گفـت:»آری.«

کنده بیـمتوپرا گفـت:»چـهکسـانیبـاتـوبودنـد؟«گفـت:»چندتننیزبـامنبودندکهاز

کـرد.«2خلیفـه گاهـتخواهـم نامشـانآ گفـت:»از کسـانی؟« گفـت:»چـه شـدند.«خلیفـه

اإلمامة و الّسیاسهآمدهاست:»نمازی.«)غ.( 1.در

کرد.«)غ.( گاهتنخواهم 2.دراصلمأخذچنیناست:»ازنامشانآ
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گفـت:»چـراازمیـانایشـان،تـوبـرمنگسـتاخیورزیدی؟«مـروانگفـت:»ایامیرالمؤمنین!

ایـنغـامسـیاه_مقصـودشعّمـاربـود_مـردمرابرتوگسـتاخنموده؛اگرویرابکشـی،کسـانی

راکهپشـتسـراوهسـتند،نیزبیمدادهایکهچنینکاریانجامندهند.«عثمانگفت:»اورا

کـهدچـارفتـقشـکمش کـرد؛چنـدان بزنیـد!«پـسعّمـاررازدنـدوعثمـاننیـزبـاآنـانهمراهـی

کشـاندندوبـردِرخانـهافکندنـد.اّمسـلمه،همسـرپیامبـر سـاختندوبیهـوشافتـاد.پـساورا

عّمـار کـه بنیمغیـره سـازند. درون وی خانـۀ بـه را او کـه داد دسـتور بـاد!_ او  بـر  ود  در و  _ سـالم 

همپیمانشـانبـود،بـهخاطـرویخشـمگرفتنـدوچونعثمانبـراینمازظهربیرونآمد،هشـام

بـراثـرایـن گـرعّمـار گفـت:»هـابـهخـداسـوگند!ا گرفـتو بـنولیـدبـنمغیـرهدربرابـرشقـرار

گفـت: کشـت!«عثمـان بنیامّیـهرابـهازایاوخواهـم ضربههـابمیـرد،هرآینـهبزرگمـردیاز

»تورااینچیزهانرسد!«

بیمــاریدردمیکشــیدوســرش کــهاز بــهعلــیبرخــورد ســپسعثمــانبــهمســجدرفــتو

گفــت:»ایابوالحســن؛بــهخــداســوگند!نمیدانــممرگــتراآرزو رابســتهبــود.عثمــانبــهاو

ــو ت کــهپــساز گــربمیــری،دوســتنمــیدارم ــهخــداســوگند!ا ــیاترا؛پــسب ــازندگان دارمی

گــرزنــدهبمانــی،سرکشــی ا کســیدیگــرزنــدهبمانــم؛زیــرابرایــتجانشــینینمییابــم.و بــرای

بــازویخویــشوپناهــگاهوتکیــهگاهخــودســازد.تنهــا کــهتــورانردبــانو راخواهــمداشــت

کیفــرمــنحفــظمیکنــد.پــسرابطــۀمــنبــاتــو رابطــۀویبــاتــووپیونــدتــوبــااو،ویرااز

گــرزنــدهماَنــد،بــا ا راســوگوارســازدو گــربمیــرد،پــدر کــها بــاپــدراســت همچــونپســِربــدرفتــار

یــادر کــهمــانیــزچنیــنباشــیمو کنــد.پــستــوبــامــایــادرصلــحوصفایــی بــدرفتــاری پــدر

ــهخــداســوگند!هرآینــه کــهمــانیــزبجنگیــم.مــرامیــانآســمانوزمیــنرهــامکــن!ب جنــگ

گــرمــنتــورابکشــم،برایــتجایگزینــی ا گــرمــرابکشــی،برایــمجانشــینینخواهــییافــت؛و ا

گفــت:»آن گرفــت.«علــی ــهدســتنخواهــد ایــناّمــتراب کار ــم؛وآغازگــرفتنــه،هرگــز نیاب

کــهعبــد گویــم کنــوندرددارموپاســختنگویــم.پــسهمــانرا گفتــی،پاســخدارد؛اّمــاا چــه

کــه بایــد بــر آن چــه وصــف  گفــت: ›پــس ]بــه هــر حــال مــرا[ شــکیبایی نیکوســت، و خداســت  صالــح
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نبــرد گفــت:»آنگاه،بــهخــداســوگند!مــا]در می کنیــد از او یــاری خواســت.‹ ]یوســف/18[«مــروان

ــرایآن کار،ب ایــن ــردمیکنیــمودر ــاشــما[نیزههامــانرامیشــکنیموشمشــیرهامانراُخ ب

کــن!تــوراچــهبــهایــن گفــت:»ســکوت مــاآیــد،خیــرینباشــد!«عثمــانبــهوی کــهپــساز

ــةوالّسیاســه:29/1]35/1[( کارهــا؟«)اإلمام

ابوبکــربــنابیشــیبه، گــزارشرابــهنقــلاز ابنعبدرّبــه)العقــدالفریــد:272/3]119/4[(ایــن

نامــهایبــهذکــرعیبهــایوی  کــهیــارانعثمــاندر آورده  ازطریــقاعمــش،بــهاختصــار

ــرد؟« ــرایعثمــانمیب کــسآنراب گفتنــد:»چــه ــهاوپرداختنــد.ســپس وایرادهــایمــردمب

عّمــارگفــت:»مــن.«پــسآنرابــرایعثمــانُبــرد.چــونخلیفــهآنراخواْنــد،گفــت:»خدایــت

بــهســویویرفــت  گفــت:»ونیــزابوبکــروعمــررا!«1عثمــانبرخاســتو خــوارســازد!«عّمــار

گشــتوطلحــهوزبیــررانــزد کــهبیهــوشافتــاد.آنگاه،عثمــانپشــیمان وچنانــشلگــدزد

رابرگزیــن:یــامــنراببخــش؛یــادیــهبســتان؛  کار ایــنســه کــهبگوینــد:»یکــیاز  ویفرســتاد

ــه ک گاه ــاآن ــرمت اینهــارانپذی ــکاز ــهخــداســوگند!هیــچی گفــت:»ب کــن!« ــاقصــاص ی و

نمایم.« خدارادیدار

کـهچـونخبـر نیـزروایـتشـده کـه َبـاُذری)أنسـاباألشـراف:54/5]169/6[(آورده .3

یاسـر بـن  عّمـار کنـاد!« گفـت:»خدایـشرحمـت رسـید، بـهعثمـان ربـذه  در ابـوذر وفـات

گفـت:»آری؛بـاتمـاموجـودوجانمـانمیگوییـم:خـدایاورارحمـتکنـد!«عثمـانگفـت:

تبعیداوپشـیمانم؟«وفرمـانداداورااز کـهمناز »ایگزنـدۀنرینـۀپـدرش!آیـاگمـانمیبـری

آمـادۀرفتـن کـهاورفـت،روانشـو!«چـونعّمـار گفـت:»تـونیـزبـههمـانجـا پشـتبراننـدو

گویـد. بـاعثمـانسـخن بـارۀعّمـار اوخواسـتندتـادر از شـد،بنیمخـزومنـزدعلـیآمدنـدو

کـههمانـامـردیصالـحازمسـلمانانرا گفـت:»ایعثمـان!ازخـدابپرهیـز؛ علـیبـهوی

کنونمیخواهـیهماننداوراتبعیدنمایی!«  تبعیـدگاهتودرگذشـت.ا تبعیـدنمـودیواودر

گـربیـانآنعیبهـامایـۀچنیـننفرینـیاسـت،بایـدخداونـدابوبکـروعمـرراهمخوارسـازد 1.مقصـودعّمـارایـنبـودکـها
کـهبـرشـیوۀعثماننبودنـد.)م.(
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او گفـت:»تـوبـرایتبعیـدسـزاوارتراز کـهعثمـان تـاآنجـا ومیـانآندوسـخنیدرگرفـت

گفتنـد:»ایـن گردآمدنـدو کـن!«پـسمهاجـران گـرخواهـی،چنـان گفـت:»ا هسـتی.«علـی

گویـد،اورابرانـیوتبعیـدنمایـی!«پـسخلیفـهاز کـههـرمـردیبـاتـوسـخن شـدنینیسـت

عّماردستبرداشت.

بـهعثمـان کـهچـونخبـروفـاتابـوذر یـخ:150/2]173/2[(آمـد گـزارشیعقوبـی)الّتار  در

تمـاموجـودوجانمان کنـد!«عّمـارگفـت:»آری؛از رارحمـت رسـید،گفـت:»خداونـدابـوذر

بـهگوش بـراورحمـتمیفرسـتیم.«ایـنسـخنبـرعثمـانسـنگینآمـد.نیـزسـخنیازعّمـار

عثمـانرسـیدوخواسـتتـااوراهـمتبعیـدنمایـد.بنیمخـزومنـزدعلـیبـنابی طالـب؟ع؟ 

کـهعثمـانبـهرأیخویـش گفـت:»اجـازهندهیـم یـاریخواسـتند.علـی او از گردآمدنـدو

کنـد!«پـسعّمـاردرخانـهاشماْنـد.سـخنبنیمخـزومبـهعثمـانرسـیدوازعّمـار عمـل

کشـید. دسـت

کـهعثمـانبـهقبـریتـازهبرگذشـت  4.َبـاُذری)أنسـاباألشـراف:49/5]163/6[(آورده

گرفـتکه بـارۀآنپرسـید.گفتنـد:»قبـرعبـداهللبـنمسـعوداسـت.«پـسبـرعّمـارخشـم ودر

بـرعبـداهللبـنمسـعود  نمـاز اوپوشـیدهنـگاهداشـته_زیـراعّمـارعهـدهدار  چـرامـرگویرااز

گشت. کهدچارفتق گرفت راچنانزیرلگد اینحال،عّمار کارهایشبود_ودر وانجام

گـزارشراابنابیالحدیـد)شـرحنهـجالباغـه:239/1]50/3[(بـهنقـلازسـّیدمرتضـی ایـن

آوردهودرآنخدشـهنکردهاسـت.

بـن کـهابنمسـعوددرگذشـتوعّمـار یـخ:147/2]170/2[(آمـده درعبـارتیعقوبـی)الّتار

اوپوشـیدهداشـت. ایـنماجرارااز گـزارد.عثمـانحضـورنداشـتوعّمـار  یاسـر،بـروینمـاز

چـونبازگشـت،قبـریدیـدوپرسـید:»ایـن،قبـرکیسـت؟«گفتند:»قبـرعبداهللبنمسـعود.«

بـنیاسـرعهـدهدار گفتنـد:»عّمـار کـهمـنبدانـم؟« آن گفـت:»چگونـهدفـنشـد،پیـشاز

کـهویوصّیـتنمـودهتـاعثمـانراازمرگـشخبـردارنکننـد.«دیرزمانـی گویـد کارشبـود؛و
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کـهوصـّیویبود،بـیآنکهعثمـانراخبر نگذشـتکـهمقـدادنیـزوفـاتنمـود.1پـسعّمـار

گفـت:»واِیمـنبـرزادۀزن گشـتو افـزون گـزارد.خشـمعثمـانبـرعّمـار  دهـد،بـراونمـاز

کـهمـناوراخـوبمیشـناختم.« سـیاه!هـا

کـهعقبـةبنعامر الّطبقـاتالکبـرٰیتألیـفابنسـعد)185/3]259/3[،چـاپلیـدن(آمـده در

رازد. کهچونعثمانبنَعّفانفرمانشداد،عّمار بود؛واوبود ُکشندۀعّمار

بـارۀوینـازلگشـتوگواهـی کـهقـرآندر امینـیگویـد:ایـنبـودرفتـارخلیفـهبـامـردی

کـه کـرد کارویاظهـارخشـنودی ایـن از بـانیـرویایمـان،آرامـشدرونیافـت؛و کـهاو داد

بـاقیـامبهعبـادتمیپردازدوپـروایآخـرتدارد؛مردی همـۀشـبرابـاخشـوعبـهسـجدهو

کـهدرخانۀخویشمسـجدیبـرایعبادتسـاخت2؛مردیکه کـهنخسـتینمسـلمانیبـود

دشـنامگویی  و کیـنورزی و دشـمنی از آن، بـا همـراه و سـتود را او  بسـیار  رسـولخدا؟ص؟

بـهخواسـتخـدای کـه بـاعبارتهایـی کوچکپنـداریاشنهـینمـود، وخوارشـماریو

کـهاورامـیآزرد  بـرهـر  تعالـی،خواهـدآمـد.صحابـۀنخسـتیننیـزاورابـزرگمیشـمردندو

یـد،خشـممیگرفتنـد.اّمـاهمۀاینکارهاینهیشـده، بـهاوکینـهمیورز ایـرادمیگرفـتو و

کـهویچیـزیجـزرضایتمنـدیازآنچـهمایـۀخشـنودی گـزارشنشـده بـااوانجـامشـدو

برابر خـداورسـولشاسـت،خشـمگرفتـنبـهخاطـرآندو،فریادحقبـرآوردن،وترشروییدر

اوازهمـانآغـاِز آینـد. بـهخشـم باطـل،ازخـودنشـاندهـد،خـواهمـردمبپسـندندوخـواه

بودند،همچنانبراینشـیوهبودوایمانوخضوع آزار گرفتار ومادرش کهخودوپدر کارش

بـود.پـس  کـهمیبردنـد،پیـشچشـمپـروردگار ایشـانمایـۀرضایـتخداونـد؛ورنجهایـی

کمـیپیـشوپـس،قبـلازوی کـهمقـدادبـهسـال33درگذشـتوابنمسـعودیـکسـالیـا 1�همـگاناّتفـاقنظـردارنـد
وفـاتنمـود.

 2�الّطبقـاتالکبـرٰیتألیـفابنسـعد)178/3چـاپلیـدن]250/3[(.آنراایـنکسـانیـادکردهانـد:ابنکثیـر)البدایـة 
کمدرالمسـتدرکعلیالّصحیحین:434/3؛ذهبیدرتاریخاإلسـام:ص572؛ والّنهایه:311/7]345/7[(؛]حا

ابنابیشـیبهدرالمصّنف:524/7[�

20/9
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ایشانیادمیکردوبرایشاندعامینمودومیفرمود: پیامبراسامهموارهاز

کـهوعـدهگاهشـمابهشـتاسـت.ایـنازطریـق کنیـد؛ _ایخانـدانیاسـر!صبـرپیشـه
عثمـانبـنَعّفـانروایـتشـدهاسـت.1

کـهوعدهگاهتـانبهشـتاسـت.ایـنروایـتاز _ایخانـدانیاسـر!بـرشـمامـژدهبـاد؛
طریـقجابـررسـیدهاسـت.2

_بارخدایـا!خانـدانیاسـررابیامـرز؛کـهچنیـنهـمکردهای.ایـنخبررانیزعثمـانروایت
کردهاسـت.3

گرمــایســخت کــهخانــوادهایمســلمانبودنــد،در ومــادرشرا پــدر و بنیمخــزومعّمــار

میگذشــت  ایشــان بــر رســولخدا؟ص؟ و میدادنــد شــکنجه مّکــه شــنزارهای بــر   نیمــروز

ومیفرمــود:»ایخانــدانیاســر!وعــدهگاهشــمابهشــتاســت.ایخانــدانیاســر!صبــر
کنید؛بهسویبهشترهسپارید.«4 پیشه

کــهطبرانــی]المعجــمالکبیــر:303/24[ایــنخبــرراروایــتنمــوده؛وراویانــش 1.درمجمــعالّزوائــد)293/9(نقــلشــده

ــار؛بغــوی؛ابنمنــده؛خطیــب ــیازعّم ــد:طبران کردهان ــاذکــرســندروایــت کســانب راثقــهشــمردهاســت.نیــزآنراایــن

کنــز کــهدر یــخمدینــةدمشــق:205/18[ازعثمــان،چنــان کر]مختصــرتار یــخبغــداد:343/11[؛احمــد؛ابنعســا ]تار

کــمدرالمســتدرکعلــیالّصحیحیــن:432/3[� العّمــال)185/6]728/11[(آمــده؛]حا

2.مجمـعالّزوائـد)293/9(آنرابـهنقـلازطبرانـی]المعجـماألوسـط:305/2[آوردهوگفتـهاسـت:»راویانـشروایتگـران

حدیـثصحیـحهسـتند،جـزابراهیـمکـهثقهاسـت.«]نیزآنرااینکسـانباذکرسـندروایتکردهانـد:بیهقیدردالئل

کـمدرالمسـتدرکعلـیالّصحیحیـن:438/3؛ذهبیدرتاریخاإلسـام:ص572)غ.([. الّنبـّوه:282/2؛حا

حدیـثصحیـح روایتگـران »راویانـش اسـت: گفتـه کـه )293/9( الّزوائـد مجمـع ]100/1[(؛ 62/1( احمـد مسـند .3

کـمدرالکنـی؛ابنجـوزی]صفة هسـتند.«نیـزآنراایـنکسـانبـاذکـرسـندروایـتکردهانـد:بیهقـی؛بغـوی؛عقیلـی؛حا

یـخمدینـةدمشـق:208/18[چنـانکهدرکنزالعّمـال)72/7]528/13[(  کر]مختصـرتار الّصفـوه:443/1[؛ابنعسـا

یـخاإلسـام:ص572[� آمـده؛]ذهبـیدرتار

4.الّسـیرةالّنبوّیهتألیفابنهشـام)342/1(؛حلیةاألولیاء)140/1(؛طرحالتثریبفیشـرحالتقریب)87/1(.نیزآن
کم]المسـتدرکعلـیالّصحیحین:432/3[؛طیالسـی؛ راایـنکسـانبـاذکـرسـندروایـتکردهانـد:حارث؛ضیـاء؛حا
کنـزالعّمـال)72/7  کـهدر یـخمدینـةدمشـق:208/8[چنـان کر]بنگریـدبـه:مختصـرتار بغـوی؛ابنمنـده؛ابنعسـا

]528/13[(آمـدهاسـت.
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گـروهتجاوزپیشـهویراکشـتند، کـه آغـازحیـاتدینـیاشتـاپایـانعمـر از آری؛عّمـار

گونهبهویخبردادهبود: چنینبود؛واینراپیامبر؟ص؟این

گروهسرکشندهازحق،توراخواهندکشت. _آوخبرتوایزادۀسمّیه!

عبـارتدیگـرچنیـناسـت:»گـروهسرکشـندهازحـق،عّمـارراخواهنـدکشـتوُکشـندۀ

اودرآتـشاسـت.«

گروهسرکشـنده که درعبارتدیگرآمدهاسـت:»آوخبرعّمار!_یا:آوخبرزادۀسـمّیه!_

ازحق،اوراخواهندکشت.«

کشت.« گروهسرکشندهازحق،خواهند را درعبارتمعاویهآمدهاست:»عّمار

کشـندۀ کشـت. گـروهسرکشـندهازحـق،خواهنـد عبـارتعثمـانچنیـناسـت:»تـورا

عّمـاردرآتـشاسـت.«

راخواهند راه]حق[منحرفشـدهاند،عّمـار کـهاز درعبارتـینیـزآمـدهاسـت:»گروهـی

کشـتوواپسـینخوراکویازدنیا،آمیختۀآبوشـیراسـت.«

گـروهسرکشـندهاز کـه عبـارتخـودعّمـارچنیـناسـت:»محبوبـم؟ص؟بـهمـنخبـرداد

کـمآمیختـهایازآبوشـیراسـت.« کشـتوواپسـینخورا حـق،مـراخواهنـد

گروهسـرکشمنحرفازحق، که گونهاسـت:»هرگزنمیریمگرآن یفهاین
َ

عبارتُحذ

تورابکشـد؛وواپسـینبهرهاتازدنیا،جرعهایازشـیرخواهدبود.«

ازحـق،خواهنـد گـروهسرکشـنده را او عّمـار! بـر »آوخ اسـت: آمـده دیگـر عبـارت در

دوزخ.« بـه را او آنـان  و بهشـتمیخوانـد بـه را آنـان وی کشـت؛

کشـت  گـروهسرکشـندهازحـق،خواهنـد درعبـارتانـسآمـدهاسـت:»زادۀسـمّیهرا

وقاتلوغنیمتگیرندۀ]جامهوساح[ویدرآتشخواهندبود.«

برکـتده!آوخبـرتـوایزادۀسـمّیه؛ عبـارتعایشـهچنیـناسـت:»بارخدایـا؛بـهعّمـار

21/9
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گـروهسرکشـندهازحـق،تـوراخواهندکشـتوواپسـینتوشـهاتازدنیـاآمیختهایازآب  کـه

وشـیرخواهـدبود.«

گـروهسرکشـندهاز گونـهاسـت:»آوخبـرزادۀسـمّیه!نـهاینـان،بلکـه عبـارتدیگـرایـن

کشـت.« حـق،تـوراخواهنـد

کـهازجملـۀآنهـاطریـقایـن بـهحـّدتواتـررسـیده و ایـنحدیـثازطریقهـایبسـیار

یفةبنیمان،
َ

یـةبنابیسـفیان،ُحذ کسـاناسـت:عثمـانبـنَعّفـان،عمروبنالعاص،معاو

کعـببـنمالـک،جابـربـنعبـداهلل،ابنعّبـاس،انـس عبـداهللبـنعمـر،خزیمـةبـنثابـت،

یـد بـنمالـک،ابوهریـرۀدوسـی،عبـداهللبـنمسـعود،ابوسـعد،ابوامامـه،ابورافـع،ابوقتـاده،ز

یـادبـنفـرد،جابـربـنَسـُمَره، بـنیاسـر،عبـداهللبـنابیهذیـل،ابویسـر،ز بـنابیاوفـی،عّمـار

عبـداهللبـنعمـروبـنالعـاص،اّمسـلمه،عایشـه.

ـــه ـــیرةالّنبوّی ـــرٰیتألیـــفابنســـعد:180/3)چـــاپلیـــدن(]251/3[؛الّس ـــه:الّطبقـــاتالکب ـــدب بنگری

 391 و و387 کـــم:386/3 حا الّصحیحیـــِن علـــی المســـتدرک ]142/2[؛ 114/2 ابنهشـــام: تألیـــف

گفتـــهاســـت:»خبرهـــای کـــه ]435/3و436و442[؛اإلســـتیعاب:436/2]قســـمتســـوم/1140[

کـــهفرمـــود:›گـــروهسرکشـــندهازحـــق،عّمـــارراخواهنـــد رســـیدهازپیامبـــر؟ص؟درحـــّدتواتـــراســـت

ازصحیحتریـــن و نبـــّوتوی نشـــانههای و غیبـــی ازجملـــۀخبرهـــای ایـــن و کشـــت.‹

حدیثهـــااســـت.«؛طـــرحالتثریـــبفـــیشـــرحالتقریـــب:88/1 ضمـــنصحیـــحشـــمردنآن؛تیســـیر

صـــول:278/3]323/3[؛شـــرحنهـــجالباغـــهتألیـــفابنابیالحدیـــد:274/2 
ُ
الوصـــولإلـــیجامـــعاأل

الّنهایـــهتألیـــفابنکثیـــر:267/7و270]296/7و298[؛مجمـــعالّزوائـــد:296/9  ]24/8[؛البدایـــةو

ضمـــنصحیـــحشـــمردنشازچندیـــنطریـــق؛تهذیـــبالّتهذیـــب:409/7]358/7[ بـــاذکـــرتواتـــر

گـــروه کـــهعّمـــاررا گفـــت:»بـــهتواتـــرحدیـــثرســـیدهاســـت]ازپیامبـــر؟ص؟ کـــه آن؛اإلصابـــه:512/2

کشـــت[.«؛کنـــزالعّمـــال184/6؛73/7و74]726/11؛529/13و سرکشـــندهازحـــق،خواهنـــد

کتـــاب)250/3( گذشـــت،ســـیوطی)الخصائـــصالکبـــرٰی]239/2[(  کـــه درهمیـــن 536[� چنـــان

بهتواتراینحدیثتصریحنمودهاست.
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مســلم 172/1[؛ ]الّصحیــح: بخــاری کردهانــد: روایــت ســند ذکــر بــا کســان ایــن را آن

ــّرّزاق ]المســند:256/4[؛عبدال ــّزار کتــابالفتــن[؛احمــد]المســند:281/6[؛ب ]الّصحیــح:431/5،

]المصّنــف:240/11[؛طبرانــی]المعجــمالکبیــر:266/5[؛داَرُقْطنــی؛ابوَیْعلــٰی]المســند:403/11[؛

ابوَعوانــه؛اســماعیلی؛ضیــاءمقدســی؛ابوُنَعیــم]ِحلیــةاألولیــاء:172/4؛197/7- 198[؛تمــام؛

یــخ یــخمدینــةدمشــق:9/13[؛خطیــب]تار کر]تار ــارودی؛برقانــی؛ابنعســا ابنقانــع؛ابنمنــده؛ب

بغــداد:414/7[�

عّمار در قرآن حکیم

کـه وپایانـیسـتودنیجـایدارد؛چنـان کـهدرمیانـۀآغـاز  ]آیـۀیکـم:[ایـناسـتعّمـار

کافـر ناسـپاس بهتـر اسـت[  قـرآنحکیـمبـاایـنسـخنخـدایتعالـیویراسـتودهاسـت:»]آیـا آن 

کـه در سـاعات شـب در حـال سـجده و ایسـتاده بـا فروتنـی بـه طاعـت مشـغول اسـت؛ از ]عـذاِب[ آن  یـا کسـی 

سـرای می ترسـد.«]زمـر/9[

کر یــهوابنعســا ابنســعد)الّطبقــاتالکبــرٰی:178/3)چــاپلیــدن(]250/3[(وابنمردو

بــارۀ کــهایــنآیــهدر کردهانــد یــخمدینــةدمشــق:210/18[ازطریــقابنعّبــاسروایــت ]مختصــرتار

کــهایــنآیــهدرشــأنعّمــار  کــرده گشــت.زمخشــری)الکّشــاف:22/3]117/4[(یــاد نــازل  عّمــار

یفــةبــنمغیــرۀمخزومــینــازلشــد.ُقْرُطبــی)الجامــعألحــکامالقــرآن:239/15]156/15[( 
َ

وابوُحذ

کــهمــرادازعبادتگــرخاضــع،عّمــاراســت. ازمقاتــلروایــتنمــوده

وسـلمان کـهایـنآیـهدرشـأنابنمسـعودوعّمـار خـازن)الّتفسـیر:53/3]50/4[(آورده

نـازلگشـتوخطیـبشـربینینیـز)الّسـراجالمنیـر:410/3]436/3[(همیـنرایـادکردهاسـت.

کرراآورده یـهوابنعسـا شـوکانی)فتـحالقدیـر:442/4]454/4[(حدیـثابنسـعدوابنمردو

ابنعّباس اسـت.آلوسـی)روحالمعانـی:247/23(ایـنسـخنرابـدانافـزودهاسـت:»جویبـراز

یفه،نازل
َ

وابنمسـعودوسـالم،غـامابوُحذ بارۀعّمار کـهاینآیهدر کـرده بـاذکـرسـندروایـت

گشـته کهآنراتنهادرشـأنعّماردانسـته؛وازمقاتلنقل گشـتهاسـت.ازعکرمهنقلشـده
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افـزودهاسـت.«بیشـینۀآنچـهآلوسـییـاد رانیـزبـهعّمـار ابـوذر کـهصهیـبوابنمسـعودو

المنثور)323/5]214/7[(است. الّدّر کرده،برگرفتهاز

کـه بـارۀایـنسـخنخـدایتعالـیروایـتنمـوده آیـۀدوم:ابنماجـه]الّسـنن:1383/2[در

کـه پـروردگار خویـش را  درشـأنعّمـاروصهیـبوبـالوخّبـابنـازلگشـتهاسـت:»و کسـانی را 

در بامـداد و شـبانگاه می خواننـد و او را می خواهنـد، از خـود مـران. چیـزی از حسـاب ایشـان بـر تـو نیسـت.«

]انعام/52[

القـرآِن الجامـعألحـکام البیـانطبـری:127/7و128]مـج5/ج200/7-201[؛ بـه:جامـع بنگریـد

التأویلبیضاوی:380/1]302/1[؛الکّشـافزمخشـری: التنزیلوأسـرار ُقْرُطبی:432/16]278/6[؛أنوار

453/1]27/2[؛التفسـیرالکبیـررازی:50/4]234/12[؛تفسـیرابنکثیـر:134/2؛الّتسـهیللعلـومالتنزیـل

المنثـور:14/3]273/3[؛الّتفسـیر:18/2؛السـراجالمنیـرشـربینی:404/1؛ تألیـفابنجـزی:10/2؛الـّدّر

فتحالقدیرشوکانی:115/2]120/2[�

کـهایـنسـخنخـدایتعالـی آیـۀسـوم:گروهـیازحافظـانبـاذکـرسـندروایـتکردهانـد

کـه بـه ناخـواه وادار شـود ] کـه سـخنی خـاف ایمانـش  »مگـر آن  گشـتهاسـت: نـازل درشـأنعّمـار

که دلش به ایمان آرام است.«]نحل/106[ بگوید[ در حالی 

کهصاحبانتفسیربرآناّتفاقنظردارند.« گوید:»اینچیزیاست ابوعمردراإلستیعاب

ُقْرُطبـیگفتـهاسـت:»دربیـاناهـلتفسـیر،اینآیهدرشـأنعّمارنازلگشـتهاسـت.«ابنحجر

دراإلصابـهگویـد:»همـگاناّتفـاقنظـردارندکهاینآیهدربارۀعّمارنازلشـدهاسـت.«

بـنیاسـر بـارۀعّمـار گفتـهاسـت:»ایـنآیـهدر کـهابنعّبـاس درعبـارتواحـدیآمـده

کهمشـرکاناووپدرشیاسـرومادرشسـمّیهوصهیبوبالوخّباب  گاه نازلگشـت؛آن

گفتند:›تو گرفتند.سـمّیهرامیاندوشـتربسـتندوبرشـرمگاهشنیزهزدندوبهاو وسـالمرا

کشـتهشـدندوایـندونخسـتین بـهخاطـرمـرداناسـامآوردی!‹پـسویوهمسـرشیاسـر

کـهمشـرکانمیخواسـتند،بـهاجبـار اّمـاعّمـارآنچـهرا راهاسـامبودنـد.و کشـتهشـدگاندر
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بـرزبـانآورد.بـهپیامبـر؟ص؟خبـررسـیدکـهعّمارکفرورزیده؛فرمود:›چنیننیسـت؛بلکهسـر

گوشـتوخونـشدرآمیختـهاسـت.‹سـپس ایمـاناسـتوایمـانبـا کنـدهاز آ تـاپـایعّمـار

د بـر او بـاد!_چشـمانشرادسـت و گریـاننـزدرسـولخدا؟ص؟آمـد؛رسـولخدا_سـالم و در  عّمـار

گفتـی،بازگـوی!‹پـسخـدای کـه گـربـاردیگـربـهسـراغتـوآمدنـد،همـانرا کشـیدوفرمـود:›ا

تعالـیایـنآیـهرانـازلفرمود.«

کردهانـد: کسـانبـاذکـرسـندروایـت راایـن بـارۀعّمـار حدیـثنـازلشـدنایـنآیـهدر

ابنعّبـاس؛عبدالـّرّزاق،ابنسـعد،ابنجریـر، یـه،وطبـریاز ابنمنـذر،ابنابیحاتـم،ابنمردو

کر]مختصـر یـه،بیهقـی،وابنعسـا کـمضمـنصحیـحشـمردنآن،ابنمردو ابنابیحاتـم،حا

پـدرش؛ابنابیشـیبه یـخمدینـةدمشـق:209/18[ازطریـقابوعبیـدةبـنمحّمـدبـنعّمـار،از تار

ابومالـک. کراز ]المصّنـف:524/7[،ابنجریـر،ابنمنـذر،وابنعسـا

البیـانطبـری:122/14  ابنسـعد:178/3]249/3[؛جامـع تألیـف الکبـرٰی الّطبقـات بـه: بنگریـد

]مج8/ج181/14[؛أسبابالّنزولواحدی:ص212]ص190[؛المستدرکعلیالّصحیحیِنحاکم:357/2 

]389/2[؛اإلسـتیعاب:435/2]قسـمتسـوم/1136[؛الجامـعألحـکامالقـرآِنُقْرُطبـی:180/10]118/10[؛

الکّشـافزمخشـری:176/2]636/2[؛أنـوارالتنزیـلوأسـرارالتأویـلبیضـاوی:683/1]558/1[؛التفسـیر

الکبیـررازی:365/5]121/20[؛التسـهیللعلـومالتنزیـلتألیـفابـنجـزی:162/2؛غرائـبالقـرآنورغائـب

الفرقـاننیشـابوری]309/4[درحاشـیۀجامـعالبیـانطبـری:122/14؛بهجـةالمحافل:94/1؛تفسـیرابنکثیر:

الّتفسـیر:143/3]136/3[؛اإلصابـه:512/2؛فتـحالقدیـر المنثـور:132/4]169/5-170[؛ الـّدّر 587/2؛

شوکانی:191/3]198/3[؛روحالمعانیآلوسی:237/14�

بـارۀعّمار  کـردهکهاینسـخنخدایتعالیدر آیـۀچهـارم:واحـدیازطریـقسـّدییـاد

کـه بـه او وعـدۀ نیکـو داده ایـم و او بـدان خواهـد  کـس  گشـتهاسـت:»آیـا آن  وولیـدبـنمغیـرهنـازل

گردانیده ایـم و پـس از آن در روز رسـتاخیز  کـه وی را از زندگـی ایـن جهـان بهره منـد  کسـی اسـت  رسـید ماننـد 

کیفـر[ اسـت؟!«]قصـص/61[ از حاضرشـدگان ]بـرای حسـاب و 

24/9
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بنگریـدبـه:أسـبابالّنـزولواحـدی:ص255]ص229[؛الجامـعألحـکامالقـرآِنُقْرُطبـی:303/13 

شـربینی: المنیـر السـراج ]409/3[؛ 43/3 الّتفسـیر: ]425/3[؛ 286/2 زمخشـری: ]200/13[؛الکّشـاف

�]112/3[ 105/3

بارۀ آیـۀپنجـم:ابوعمـرازطریـقابنعّبـاسروایتنمودهکهاینسـخنخـدایتعالیدر

کـه ]بـه دل[ مـرده بـود پـس ]بـه ایمـان[ زنـده اش کردیـم  بـنیاسـرنـازلگشـتهاسـت:»آیـا کسـی   عّمـار

و بـرای او نـوری ]از علـم و معرفـت[ قـرار دادیم که بدان در میان مردم راه می رود.«]انعام/122[

ــیبه؛ ــد:ابنابیشـ کردهانـ ــندروایـــت ــرسـ ــاذکـ بـ ــار ــأنعّمـ ــزولآنرادرشـ ــاننـ کسـ ــن ایـ

ابنمنـــذر؛ابوحاتـــم؛ابوشـــیخ.

ابـن تألیـف التنزیـل لعلـوم التسـهیل سـوم/1137[؛ ]قسـمت 435/2 اإلسـتیعاب: بـه: بنگریـد

المنثـور التأویـلبیضـاوی:400/1]319/1[؛الـّدّر التنزیـلوأسـرار جـزی:20/2؛تفسـیرابنکثیـر:172/2؛أنـوار

سـیوطی:43/3]352/3[؛السـراجالمنیرشـربینی:429/1؛الّتفسـیر:32/2]50/2[؛فتحالقدیرشـوکانی:

�]160/2[ 152/2

ستایش نیکو در حّق عّمار

کنـوناندکـیاز اّمـاازحدیثهـایرسـیدهدرسـتایشعّمـار،هـرچـهخواهـی،بگـو!ا و

یـم: آنهـارامیآور

فـرق از ابنعّبـاسآمـدهاسـت:»هرآینـهعّمـار 1.درحدیثـیازرسـولخدا؟ص؟بـهنقـلاز

ایمـاناسـتوایمـانبـاگوشـتوخونـشآمیختـهشـدهاسـت.« از سـرتـانـوکپـاسرشـار

التنزیـلوأسـرار أنـوار بنگریـدبـه:حلیـةاألولیـاء:139/1؛الکّشـافزمخشـری:176/2]636/2[؛

رازی:365/5]121/20[؛ الکبیـر التفسـیر المحافـل:94/1؛ ]558/1[؛بهجـة بیضـاوی:683/1 التأویـل

آلوسـی:237/14� المعانـی روح ]724/11[؛ العّمـال:184/6؛75/7 کنـز الّتفسـیر:143/3]136/3[؛

یـخمدینـةدمشـق:213/18[ازطریـقعلـی]ازپیامبـر؟ص؟[آورده کر]مختصـرتار 2.ابنعسـا

فـرقسـرتـانـوکپـا،ونیـزبـا کـهخداونـدایمـانرابـاوجـودش،از کسـیاسـت اسـت:»عّمـار
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گوشـتوخونـشآمیختـهاسـت.هـرجـایکـهحـقبگرایـد،وینیـزبـاحـقبگرایـد؛وآتـشرا

گیـرد.«)کنـزالعّمـال:183/6]720/11[( کام اودر کـهچیـزیاز سـزانیسـت

بـارۀهـریـکازاصحابرسـولخدا؟ص؟هرچه ازطریـقعایشـهآوردهاسـت:»در 3.بـّزار

بـارۀعّمـارکهازرسـولخدا؟ص؟شـنیدم:›همۀوجودش میخواسـتم،]بـد[میگفتـم؛مگـردر

ایماناسـت.‹«درعبارتابوعمرآمدهاسـت:»همۀوجودعّمار از تاسـِرانگشـتانشسرشـار

ایمـاناسـت.«عبـارتدیگـرویچنیـناسـت:»همانـادرونوجـود از کـفپایـشسرشـار تـا

ایماناسـت.« از عّمـار،ازکـفپـاتـااللۀگوشـش،سرشـار

یانـشراروایتگـرحدیـثصحیحشـمرده آنراهیثمـی)مجمـعالّزوائـد:295/9(آوردهوراو

کـهدرطـرح ]الّسـنن:52/1[ازطریـقعلـی،آنراروایـتنمـوده؛چنـان نیـزابنماجـه اسـت.

صـول
ُ
تیسـیرالوصـولإلـیجامـعاأل کـهدر گونـه التثریـبفـیشـرحالتقریـب)87/1(آمـدهاسـت.آن

)279/3]323/3[(آمـده،ابندیزیـلونسـائی]الّسـننالکبـرٰی:74/5[آنراازطریـقعمـروبـن

البدایة  مـردی،بـهنحـومرفـوع)=ازپیامبـر(روایـتنمودهانـد.عبـارتحدیـثدر شـرحبیل،از

ایمـان  از لبریـز انگشـتانش سـِر تـا پـای  از  »عّمـار اسـت: الّنهایـه)311/7]345/7[(چنیـن  و

کر]مختصـر اسـت.«ایـنراعبدالـّرّزاقوطبرانـیوابنجریـر]تهذیـباآلثـار:ص157[وابنعسـا

کنـزالعّمـال)184/6]724/11[(آمـده کـهدر کردهانـد؛چنـان یـخمدینـةدمشـق:213/18[روایـت تار

اسـت.نیـزابوعمـر)اإلسـتیعاب:435/2]قسـمتسـوم/1137[(بـاعبارتهـایسـهگانه،آنرابـا

کردهاست. ذکرسندروایت

کـهعّمـار ابوُنَعیـمازطریـقهانـئبـنهانـئآوردهانـد:»نـزدعلـیبودیـم 4.ابنماجـهو

کـه کیـزهشـده!ازرسـولخدا؟ص؟شـنیدم ِکپا گفـت:›درودبـرپـا گشـت.علـی بـرویدرون

ایمـاناسـت.”‹«)سـننابنماجـه:65/1]52/1[؛ تـاسـِرانگشـتانشلبریـزاز فرمـود:“وجـودعّمـار
حلیـةاألولیـاء:139/1؛اإلصابـه:512/2(

5.ابنسـعد)الّطبقـاتالکبـرٰی:187/3)چـاپلیـدن(]262/3[(بـهنحومرفـوع)=ازپیامبر(

25/9
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کـهگرایـد،حـقنیـزبا بـاحـقاسـتوحـقبـاعّمـار؛هـرجـا کـردهاسـت:»هرآینـهعّمـار روایـت

آتـشاسـت.« گرایـد؛وکشـندۀاودر او

کـم]المسـتدرکعلـی طبرانـی]المعجـمالکبیـر:95/10[وبیهقـی]دالئـلالّنبـّوه:422/6[وحا

الّصحیحیـن:442/3[ازطریـقابنمسـعودبـهنحـومرفـوع)=ازپیامبـر(روایـتکردهانـد:»هرگاه

مردمدچاراختافشوند،زادۀسمّیههمراهحقاست.«

کـه الجامـعالکبیـر_چنـان الّنهایـه:270/7]300/7[(وسـیوطیدر آنراابنکثیـر)البدایـةو

کردهانـد.درعبـارتابراهیـمبـنحسـینبـن کنـزالعّمـال)184/6]721/11[(آمـده_روایـت در

دیزیـل،درسـیرةعلـیآمـدهاسـتکهمردینزدابنمسـعودرفتوگفت:»هـرگاهفتنهدرگیرد،

گرهمـۀآنانبـهکتاب بـهنظـرتـوبایـدچـهکنـم؟«گفـت:»بـرتـوبـادبهکتـابخـدا!«گفـت:»ا

بـه کـهفرمـود:›چـونمـردم گفـت:»ازرسـولخدا؟ص؟شـنیدم کنـم؟« خـدافراخواننـد،چـه

اختـافافتنـد،زادۀسـمّیهبـاحـقاسـت.‹«

کـردهاسـت:»بـر یفـهروایـت
َ

ابوعمـر)اإلسـتیعاب:436/2]قسـمتسـوم/1139[(ازطریـقُحذ

شـمابـادبـهزادۀسـمّیه؛کـهتـاهنـگاممـرگ،هرگـزازحقجـدانگردد.«یـافرمـود:»هرآینههرجا

گرایـد،همـراهحقاسـت.«

6.ابنماجه]الّسنن:52/1[ازطریقعطاءبنیسار،ازعایشه،بهنحومرفوع)=ازپیامبر(

کاملترینودرستتریِنآندو که برعّمارعرضهنشود،مگرآن کار کردهاست:»دو روایت

رابرگزیند.«

درعبـارتاحمـدازطریـقابنمسـعود،بـهنحـومرفـوع)=ازپیامبـر(روایـتشـدهاسـت:

کهنزدیکتریِنآندوبههدایترابرگزیند.« برزادۀسمّیهعرضهنشود،مگرآن کار »هرگزدو

کاردارایاختیارنگردد،مگر عبارتدیگرویازطریقعایشـهچنیناسـت:»ویمیاندو

ِترِمـذیچنیـناسـت:»عّمـار برگزینـد.«عبـارت را آندو ودرسـتتریِن کاملتریـن کـه آن

کاملترینودرستتریِنآندورابرگزیند.« که کاردارایاختیارنشود،جزاین میاندو

)44(
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]52/1[؛ 66/1 ابنماجـه: سـنن ]643/1؛163/7[؛ 113/6 389/1؛ احمـد: مسـند بـه: بنگریـد

مصابیـحالّسـّنهتألیـفبغـوی:288/2]220/4[؛الجامـعألحـکامالقـرآِنُقْرُطبـی:181/10]119/10[؛تیسـیر

 274/2 ابنابیالحدیـد: تألیـف الباغـه نهـج شـرح ]323/3[؛ 279/3 صـول:
ُ
األ جامـع إلـی الوصـول

کنزالعّمال:184/6]721/11[؛اإلصابه:512/2� ]26/8[؛

ازپیامبـر؟ص؟اجـازۀ کـهعّمـار 7.ِترِمـذی]الّسـنن:626/5[ازطریـقعلـیروایـتنمـوده

کیـزهشـده!«ِترِمـذیایـن ِکپا ورودخواسـت؛پیامبـرفرمـود:»اورااجـازهدهیـد؛مرحبـابـهپـا

حدیـثراحسـنوصحیـحشـمردهاسـت.

آنراایــنکســانبــاذکــرســندروایــتکردهانــد:طبرانــی1؛ابنابیشــیبه]المصّنــف:118/12[؛

یــخالکبیــر:229/4(؛ابنجریــر احمــد)المســند:100/1و126و138]160/1و202و222[(؛بخــاری)الّتار

الّصحیحیــن: علــی ]المســتدرک کــم حا آن؛ شــمردن صحیــح ضمــن ص155[ اآلثــار: ]تهذیــب

437/3[؛شاشــی؛ســعیدبــنمنصــور؛ابوُنَعیــم)حلیــةاألولیــاء:140/1(؛بغــوی)مصابیــحالّســّنه:

)الّســنن:65/1  ابنماجــه )اإلســتیعاب:435/2]قســمتســوم/1138[(؛ ابوعمــر 288/2]220/4[(؛

صــول:
ُ
]52/1[(؛ابنکثیــر)البدایــةوالّنهایــه:311/7]345/7[(؛ابندیبــع)تیســیرالوصــولإلــیجامــعاأل

278/3]323/3[(؛عراقــی)طــرحالتثریــبفــیشــرحالتقریــب:87/1؛ســیوطی)الجامــعالکبیــر:71/7 

�)]53/21[

انـسبـنمالـک،بـهنحـومرفـوع)=ازپیامبـر(روایـتشـدهاسـت:»همانـابهشـت 8.از

مشتاقچهارتناست:علیبنابی طالب،عّماربنیاسر،سلمانفارسی،مقداد.«

کرآمـدهاسـت:»بهشـتبـهسـهتناشـتیاقدارد: کـموابنعسـا درعبـارتِترِمـذیوحا

وسـلمان.« علـیوعّمار

کرچنیناست:»بهشتمشتاقسهتناست:علیوعّماروبال.« درعبارتیازابنعسا

1.ایـنحدیـثراابـوداوودطیالسـی)المسـند:ص18(آوردهومّتقـیهنـدی)کنـزالعّمـال:526/13(نشـانۀ)ط(رانمـاد
ـفآنرانمـادطبرانـیپنداشـته؛چنانکه)طس(رانمادطیالسـیشـمرده،حـالآنکهنماد

ّ
آنسـاخته؛اّمـاجنـابمؤل

طبرانـی)األوسـط(اسـتوپیشـتردرهمیـنکتـاب)27/8(بداناشـارهنمودیـم.)غ.(
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کـم 142/1(؛حا األولیـاء: )حلیـة ابوُنَعیـم کردهانـد: روایـت ذکـرسـند بـا کسـان ایـن را آن

شـمردهاند؛ راصحیـح آن ذهبـی و وی کـه )]148/3[ الّصحیحیـن:137/3 علـی )المسـتدرک

الجامـعألحـکامالقـرآِن کـهدر ِترِمـذی]الّسـنن:626/5[وطبرانـی]المعجـمالکبیـر:215/6[چنـان

الّنهایـهتألیـفابنکثیـر)311/7]354/7[(؛مجمـعالّزوائـد ُقْرُطبـی)181/10]119/10[(آمـده؛البدایـةو

یـخمدینـةدمشـق:306/3؛198/6و199]451/10؛410/21-411[؛ کر)تار هیثمـی)307/9(؛ابنعسـا

سـوم/1138[(� ]قسـمت 435/2 )اإلسـتیعاب: ابوعمـر

کـردهاسـت:»خـوردنخـون  ازطریـقعلـیبـهنحـومرفـوع)=ازپیامبـر(روایـت  9.بـّزار

برآتشحراماست.« گوشتعّمار و

یـخمدینـةدمشـق:251/18[چنیـناسـت:»بـرآتـشحـرام کر]مختصـرتار عبـارتابنعسـا

کنـزالعّمـال: رابخـوردیـالمـسنمایـد.«)مجمـعالّزوائـد:295/9؛ گوشـتعّمـار کـهخـونو اسـت

184/6؛75/7]721/11؛539/13[(

کـردهاسـت:»آنـانازجـانعّمـارچـه پیامبـر(روایـت 10.ابنهشـامبـهنحـومرفـوع)=از

آنـاناورابـهدوزخ.همانـاعّمـارهمچـون میخواهنـد؟ویایشـانرابـهبهشـتمیخواَنـدو

را پوسـتمیـانچشـموبینـیمـناسـت؛وچـونایـنخبـربـهمـردیبرسـدوماحظـۀعّمـار

اوپرهیزنمایید!« نکند]وبااومداراومهربانیننماید[،از

نهـج شـرح ]143/4[؛ 289/2 الفریـد: العقـد ]143/2[؛ 115/2 ابنهشـام: تألیـف الّنبوّیـه )الّسـیرة

الباغـهتألیـفابنابیالحدیـد:274/3]25/8[(عبـارتابـنابیالحدیـدچنیـناسـت:»قریـش

بـهدوزخ. را او آنـان  و بـهبهشـتمیخواَنـد را ایشـان ازجـانعّمـارچـهمیخواهنـد؟وی

الّنهایـه:  و )البدایـة ابنکثیـر آتـشاسـت.«  ُکشـندهوغنیمتگیرنـدۀ]جامـهوسـاح[ویدر

کـردهاسـت. 268/7]298/7[(نیـزآنرابـاهمیـنعبـارتیـاد

ــخمدینــةدمشــق:216/18[  ی کر]مختصــرتار ــی]المعجــماألوســط:321/6[وابنعســا 11.طبران

کــهدوجامــۀ کســانی ــد:»بســا کردهان ــهنحــومرفــوع)=ازپیامبــر(روایــت ازطریــقعایشــه،ب

27/9
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گــرخــداراســوگنددهنــد،ســوگنداورا ندارنــد؛اّمــاا یــکلبــاسدرخــور فرســودهدارنــدو

کنــزالعّمــال: بــنیاســراســت.«)مجمــعالّزوائــد:294/9؛ متحّقــقمیســازد.ازجملــۀاینــان،عّمــار

)]721/11[ 184/6

12.احمـد]المسـند:50/5[ازطریـقخالـدبـنولیـد،بـهنحـومرفـوع)=ازپیامبـر(روایـت

را کینـۀعّمـار کـه کنـد؛وهـر کـهبـاعّمـاردشـمنیورزد،خـدابـااودشـمنی کـردهاسـت:»هـر

کـم]المسـتدرکعلـیالّصحیحیـن:441/3[  کینـهورزد.«ایـنخبـرراحا گیـرد،خـدابـهاو بـهدل

وذهبـیازدوطریـقصحیـحشـمردهاند.نیـزهیثمـی]مجمـعالّزوائـد:293/9[آنراصحیـح

دانسـتهاسـت.

کهبه گوید؛هر کهعّماررادشنامدهد،خدایشدشنام عبارتدیگرچنیناست:»هر

عّمارکینهورزد،خدابهاوکینهورزد؛وهرکهعّمارراسفیهبشمارد،خداوندخودویراسفیه

میداند.«حاکم]المستدرکعلیالّصحیحین:439/3[وذهبیآنراصحیحدانستهاند.

گویـد،خـدابـهاودشـنامدهـد؛  رادشـنام کـهعّمـار درعبـارتدیگـرآمـدهاسـت:»هـر

علـی ]المسـتدرک کـم حا نمایـد.« دشـمنی وی بـا خـدا ورزد، دشـمنی عّمـار بـا کـه هـر و

الّصحیحین:439/3[وذهبیآنراصحیحشمردهاند.

ورزد، دشـمنی عّمـار بـا کـه »هـر اسـت: گونـه ایـن ]52/5 ]المسـند: احمـد  عبـارت

خداونـد؟زع؟بـااودشـمنیکنـد؛وهـرکـهبهویکینـهورزد،خداوند؟زع؟بهاوکینـهورزد؛وهرکه

اورادشـنامدهد،خداوند؟زع؟دشـنامشگوید.«

را  عّمـار کـه »هـر اسـت: چنیـن ]440/3 الّصحیحیـن: علـی ]المسـتدرک کـم حا عبـارت

رادشـنامدهـد،خداونـداورا کـهعّمـار کوچـکبشـمارد؛هـر کوچـکشـمارد،خداونـدویرا

کینـهورزد.« کینـهورزد،خـدابـهاو کـهبـهعّمـار گویـد؛وهـر دشـنام

ایـنگونـهاسـت:»هرکهبهعّماردشـنامدهد،خدایشدشـنامگوید؛ عبـارتابننّجـار

راسـفیهدانـد، کـهعّمـار کوچـکبشـمارد؛وهـر کوچـکشـمارد،خدایـش را کـهعّمـار هـر

خداونـداوراسـفیهدانـد.«
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کـــه یـــخمدینـــةدمشـــق:214/18[آمـــدهاســـت:»هـــر کر]مختصـــرتار  درعبـــارتابنعســـا

گویـــد،خداونـــداو رالعـــن کـــهعّمـــار کینـــهورزد؛وهـــر کینـــهورزد،خداونـــدبـــهاو  بـــهعّمـــار

رالعننماید.«

کـهبـاعّماردشـمنیورزد، عبـارتطبرانـی]المعجـمالکبیـر:112/4[ایـنگونـهاسـت:»هـر

کـهعّمـار کینـهورزد؛هـر کینـهورزد،خـدابـهاو کـهبـهعّمـار خداونـداورادشـمنشـمارد؛هـر

راسـفیهبشـمارد،خدااوراسـفیه کـهعّمار رادشـنامدهـد،خداونـدبـهویدشـنامگویـد؛هـر

راکوچـکدانـد،خـداخـودویراکوچـکبشـمارد.« کـهعّمـار شـمارد؛وهـر

راکوچک کـهعّمـار درعبارتـیدیگـرازطبرانـی]المعجـمالکبیـر:113/4[آمـدهاسـت:»هـر

گویـد؛هر رادشـنامدهـد،خـدااورادشـنام کـهعّمـار دانـد،خداونـداوراکوچـکشـمارد؛هـر

کـهبـاعّمـاردشـمنینمایـد،خدابا قـدرشبکاهـد؛وهـر قـدرعّمـاربکاهـد،خداونـداز کـهاز

اودشمنیورزد.«هیثمی]مجمعالّزوائد:294/9[راویاناینخبرراثقهشمردهاست.

گونش گونا ازحافظانوپیشـوایانفّنحدیث،اینخبرراباعبارتهای گروهیبسـیار

کردهاند. باذکرسندروایت

کـم:390/3و391  بـه:مسـنداحمـد:89/4]50/5[؛المسـتدرکعلـیالّصحیحیـِنحا بنگریـد

سـدالغابـه:
ُ
یـخبغـدادخطیـب:152/1؛اإلسـتیعاب:435/2]قسـمتسـوم/1138[؛أ ]440/3و441[؛تار

ابنکثیـر:311/7  تألیـف الّنهایـه  و البدایـة 88/1؛ التقریـب: شـرح فـی التثریـب طـرح ]132/4[؛ 45/4

]722/11؛532/13[� 75 العّمـال:185/6؛71/7-  کنـز اإلصابـه:512/2؛ ]345/7[؛

فرماندهی؟« کار کشـتهشـد.مارابهچه گفتند:»عثمان یفه
َ

کهبهُحذ 13.نقلشـده

ازعلیجدانمیشـود.«گفت:»حسـدبیش گفـت:»بـاعّمـارهمـراهباشـید!«گفتنـد:»عّمـار

بـهعلـی، کـهنزدیکـیعّمـار ازهـرچیـزدیگـر،پیکـرانسـانرانابـودمیکنـد.جـزایـننیسـت

ابـر اودورمیسـازد!بـهخـداسـوگند!برتـریعلـیبـرعّمـار،بیـشازفاصلـۀخـاکو شـمارااز

نیـکانبرگزیدهاسـت.« از البّتـهعّمـار اسـت؛و

28/9
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کنـزالعّمال کـرده؛چنانکهدر یـخدمشـقبـاذکـرسـندروایـت کردرمختصـرتار آنراابنعسـا

)73/7]532/13[(آمدهاسـت.

14.ازعبـداهللبـنجعفـرنقـلشـدهاسـت:»کسـیراهمچـونعّماربنیاسـرومحّمدبن

کـهبـهانـدازۀچشـمبرهـمزدنـی،خـدارانافرمانـی ابیبکـرندیـدم؛آندودوسـتنمیداشـتند

بـهانـدازۀتـارمویـیباحـقمخالفـتنمیورزیدند.« کننـد؛و

کردهاست. کهدرمجمعالّزوائد)292/9(آمده،طبرانیآنراباذکرسندروایت چنان

کـهجبرئیـلدرروزُاحـدبـر 15.ابشـیهی)المسـتطرف:166/1]137/1[(درحدیثـیآورده

کـهدربرابـرتـواسـتو گفـت:»ایـن کـه پیامبـر؟ص؟فـرودآمـدوازاصحابـشمیپرسـیدتـاآن

بـهبهشـت را گفـت:»او بـنیاسـراسـت.« کیسـت؟«فرمـود:»عّمـار پاسـداریاتمیکنـد،

کـهآتـشبـرعّمـارحـرامشـدهاسـت.« بشـارتده؛

این است عّمار

کـههمـۀاینهـاراوارسـینمودیـد،آیـاایـنراحـقمیدانیـدکـهچنـانبرخوردهای حـال

انجـامشـود؟آیـاتوجیهـیبـراییکـیازآنهـا پـیدیگـری،بـاعّمـار تنـدوخشـنی،یکـیاز

کـردنازجانـبخلیفـۀزمـانبـوده، کارهـابـهمنزلـۀادب کـهایـن کنیـد گـراّدعـا مییابیـد؟ا

کـرده،  کسـیبـهخـافادبرفتـار کـه کـردنتنهـادرجایـیروااسـت کـهادب گفـت بایـد

سـخنیباطـلگفتـه،بـاحـقمخالفتنموده،وباشـریعتبهسـتیزپرداختهباشـد.اّماشـأن

ازهمـۀاینهـابرتـراسـتوآنچـهانجـامداده،چیـزینبـودهجـزدعـوتبهسـویحق، عّمـار

کـه بـهوصّیتـی رفتـه،عمـل بـهمظلومـان کـه ازسـتمی نمـودن اعـانحقیقـت،دلتنگـی

کـهبـهمعـروفامـروازمنکـرنهـینمودنـد.آیـا گروهـیازمؤمنـان ابـاغپیـام واجـببـوده،و

رابـهجایـگاهطبیعـی کـهخلیفـهخواسـتتـاعّمـار اینهـاراممنـوعشـمرده اسـامچیـزیاز

کامـل اختیـار دارای امـوال بـارۀ در را خـود کـه چنـان خلیفـه کـه آن یـا بازگرداَنـد؛ حـق

ایـنزمینـه،بـرایخشـنود تمـامداردودر کـهدرجانهـانیـزاختیـار میدانسـت،بـرآنبـود

)50(
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عمـوم بـا سـتیز و بـهمخالفـت نمـود، بایـدخوارشـان کـه درخیـر بیرغبـت افـرادی کـردن

بـهشـیوۀمقتضایحکومتهـایدیکتاتور  بـامـردمماننـدمسـتبّدانو مسـلمانانپرداخـتو

وستمپیشهرفتارنمود؟

کسـانیهمچـونعبیـداهلل گماشـتهبـود،آیـا کـردندیگـران گـرخلیفـه،خـودرابـهادب ا

بـنعمـر،حکـمبـنابیالعـاص،مـروانبـنحکـم،ولیـدبـنعقبـه،سـعیدبـنعـاص،ودیگـر

کـههمـوارهشایسـتۀتأدیـببودنـد،ادبنمـود؟ایـندرحالـی مـرداناهـلتباهـیوفسـادرا

کارینکردجزخشـنودسـاختن کارهایایشـانمینگریسـت؛اّما نزدیکبه کهویاز اسـت

افـزوننمـودنبـذلوبخشـشبـهایشـانودفـاعازآنهـاوچیـرهساختنشـانبـرجانها  آنـانو

کواردنمودنـد.اوهمـۀتأدیـبخویـشرابـرای کـهویرابـهآبشـخورهـا گاه ومالهـاتـاآن

وابنمسـعودودنبالهروانشـانذخیـرهنمـود؛پـسایـن ابـوذر و صالحـاناّمـتهمچـونعّمـار

ِشـکوهراتنهـانـزدخـدابایـدُبرد!

کــههیــچارزشــیبــرای کارهــاورفتارهــایخلیفــهنیــکبنگریــد،درمییابیــد گــردر ا

کــهبارهــابــا کــدامازصالحــاناّمــت_چــهبــاالوچــهپاییــن_نمیشــماردتــاآنجــا هیــچ

کــهدرهمیــن گزنــدهاشبــاموالمــانامیرالمؤمنیــن؟ع؟برخــوردنمــود؛ازجملــهچنــان ســخنان

گفــت:»تــوبــرایتبعیــدشــدن،ســزاوارترازاوهســتی.«  گذشــت،بــهاو ــد)ص18- 19(
ّ
مجل

ــازویخویــش ــانوب ــورانردب کــهت گــرزنــدهبمانــی،سرکشــیراخواهــمداشــت گفــت:»ا ونیــز

ابــوذر  چــون کســانی ســرکش، از مقصــودش و ســازد.« خــود تکیــهگاه و پناهــگاه و  گیــرد

کــهآنــان کســانیمیشــمرد وعّمــاربــود؛وامــام؟ع؟رانردبــانوپشــتیبانوپناهــگاهوحمایتگــر

کــه از دهانشــان بیــرون می آیــد.«]کهــف/5[ گردنکــشمینامیــد!»بــزرگ ســخنی اســت  را

گویــاایــنمــردازصحابــۀپیامبــربزرگــوار؟ص؟نبــودیــاســخنانرســایویرانشــنیدهبــود

ســاعاتشــب  در آغازیــن  روز همــان از را امیرالمؤمنیــن؟ع؟ موالمــان  کــهفضیلتهــای

ولحظههــایروز،درهنــگامفــرودآمــدنوحرکــت،درســفرواقامــت،نــزدافــرادیازصحابــه
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هــرمناســبت،ودرجنگهــا  میــانجمــعانبــوهایشــان،دررخدادهــاوحــوادث،در  یــادر

تنگناهــای کاریوآزمــونموالمــانامــام؟ع؟رادر گویــافــدا ونبردهایــشبیــانمیفرمــود!

تــا کوشــیدناو گریختــنیارانــش،وهــم ســختاســامونیــزحملــهآوردنهــایوی،هنــگام

یــاریدیــن،ونیــز کشــیدندیگــراناز گاِهدســت راهدعــوتاســامی،بــه پــایجــاندر

کــهدیگــرانبــهآرامــشتکیــه گاه فرورفتنــشدرمهلکههــابــهخاطــراســامراندیــدهبــود،آن

کوتاهــی بــه را آنــان ضعــف1، و سســتی و میافکْنــد واپسشــان بیــم و تــرس  و میزدنــد

وامیداشت!

ایـنقـوماّدعـامیکننـدکهخلیفـهحافظقرآنبودهودریکرکعتنمازهایشـبانهاش

گراینسـخندرسـتباشـد،پسآیابهآیۀتطهیربرنمیگذشـت همۀآنراتاوتمینموده؛ا

آنآیـهاسـت؛ونیزبهآیـۀمباهلهکهدر آنپنـجتـِنارادهشـدهدر کـهموالمـانامـام؟ع؟یکـیاز

آیـه 300 بـه  و گشـته نـازل  او درشـأن کـه دیگـر آیههـای یـا پیامبـرشـمردهشـده؛ آن،جـان

یـاهنگامـیبـه گفتـهاسـت؟2و کـهبزرگدانـایاّمـت،عبـداهللبـنعّبـاس، میرسـد؛چنـان

یـابـهآنهـابرمیگذشـت،اّمـاآنقـدر کـهازمفـادآنهـاغافـلبـود؟و ایـنآیـاتبرمیگذشـت

ازتاوِتبسـیارخسـتهبودکهبدانتوّجهنمینمود؟ویاآهسـتهوشـمرده،آیاترامیخواْند 

ومقصودشانرادرمییافت؛اّما...؟

گزنـدۀخلیفـه مـنندانـمابنحجـروابنکثیـروهماننـدانایـندو،چگونـهآنسـخنان

خطـاببـهعلـی؟ع؟راتوجیـهمیکننـد.آنانمیگویندکهسـخنانوکارهـایخلیفهدرحّق

گرچـهماندنشـانهمـراه کـه ایـنرویبـوده وابنمسـعودومالـکاشـتراز کسـانیچـونابـوذر

آزادیبیـاندرجامعـۀاسـامیدارایمنفعتهایـیبـوده،مفسـدۀحاصـلازآندرسـقوط

ازمنکـر بـهمعـروفونهـی امـر تنهـا اینـان کـه بـاآن بـودهاسـت. شـوکتخافـت،بیشتـر

کـههماننـدایـنسـخنرا کننـدهسـببمیشـود کـر و کـور یـدِن میکردهانـد،آیـادوسـتیورز

گونهنیزترجمهشد.)ن.( کهبهاحتمالقوی»َخَور«صحیحاستوهمین 1.درمتن»خول«آمده

کتاب)334/1(گذشت. 2.بنگریدبهآنچهدرهمین

30/9
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میـان، ایـن  در آیـا بگوینـد؟ نیـز امیرالمؤمنیـن؟ع؟ موالمـان دیـن، و دنیـا بزرگمـرد بـارۀ در

کـهتبعیـدویازآنجـاسـزاوارترباشـد؟ مفسـدهایازمانـدنامـامدرمدینـهحاصـلمیشـد

آیـاوجـودویچیـزیجـزمصلحـتکامـلبـود؟آیـامصلحتهاینوعـیوفردیازکسـیجز

مانـدن باقـی سـبب بـه کـه شـکوهی سـوگند! حـق هسـتی بـه میگرفـت؟ سرچشـمه وی

کـیودانـشواصاحگـرِیویسـقوطکنـد،سـزاوارسـقوط امیرالمؤمنیـن؟ع؟وفضیلـتوپا

میتوانسـتند، گـر ا سـهمگین، کارهـای آن از دفاعپیشـگان ایـن سـوگند! خـدا بـه اسـت.

کـه سـاحتقدسـیامـامرانیـزبـاافتراهـایزشـتمیآلودنـدواورابـههماننـدهمـانانگهـا

دیگـرصالحـاناّمـتوبرجسـتگانصحابـهوبرگزیـدگانامـرکننـدهبـهمعـروفونهیکننده

ازمنکرزدند،مّتهممیساختند؛اّما....

گـوِشهـوشمیسـپرد،اوراازآنمهلکههـابـه گـرخلیفـهبـهنصیحتهـایامـام؟ع؟ ا

سـامتدرمیُبـردوشـکوهشهمـوارهبرایـشحفـظمیشـدوعـّزتورسـتگاریبـرایوی 

کـهاو کسـوارشـود کـهبـرمرکـبهـا آنبـود ومسـلمانانباقـیمیماْنـد.ایـنبرایـشبهتـراز

اّمـترادچـارمصیبـت تـاهمیـنامـروز کافکَنـدو بـههـا راجرعـهجرعـهغّصـهبنوشـاَندو

گرداَنـد؛اّمـا....
»بی گمــان خــدا آن چــه را نهــان می دارنــد و آنچــه را آشــکار می کننــد می دانــد.« ]نحــل/23[ 

گــران را پشــت سرشــان  ــا آنــان ]دنیــای[ شــتابان و زودگــذر را دوســت می دارنــد و روزی  »همان

]انســان/27[ می افکننــد.« 

کوفه را به شام تبعید می نماید 44. خلیفه، صالحان 
َبـاُذریازعّبـاسبـنهشـام،ازپـدرش،ازابومخنـفبـاسـندویروایـتنمـودهکـهچـون

عثمـان،ولیـدبـنعقبـهراازامیـریکوفـهبرکنـارنمـودوسـعیدبنعـاصرابهجـایویبرکوفه

کوفـههمنشـینی یـانوبـزرگاِن کوفـهمـداراورزد.اوبـاقار کـهبـامـردم گماشـت،بـهاوفرمـانداد

میکـردوشـبهابـاآنـانمجلـسمیگرفـتوایشـاننـزدویگردمیآمدنـد؛کسـانیهمچـون:

یـدبـنصوحـانعبـدی،صعصعـةبـنصوحـانعبـدی، مالـکبـنحـارثاشـترنخعـی،ز )53(
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حرقـوصبـنزهیـرسـعدی،ُجْنـَدببـنزهیـرازدی،شـریحبـناوفـیبـنیزیـدبـنزاهـرعبسـی،

کعـببـنعبـدۀنهـدی_کـهفـردیعبادتپیشـهبـودودرمنطقـۀتثلیـث1بـهدسـتُبسـربـن

ارطـاةکشـتهشـدوبـهپـدرش،عبـدةبـنسـعد،ابنذیالحبکـهمیگفتنـد_،عـدّیبـنحاتـم

طائـی،بخشـنده]یمعـروف[بـاکنیـۀابوطریف،کدامبنحضـریبنعامر،مالکبنحبیب

یـادبـنخصفـةبـنثقـف،یزیـدبـنقیـسارحبـی، بـنخـراش،قیـسبـنعطـاردبـنحاجـب،ز

و....روزیایشـاننـزدامیـربودنـدوپـسازنمـازعصـردربـارۀسـواد2وجبـل3سـخنبـهمیـان

آوردنـدوسـوادرابـرآنترجیـحدادنـدوگفتنـد:»سـوادافـزونبرهرچـهدرآنجامیرویـد،دارای

نخلسـتاننیزهسـت.«حّسـانبنمحدوجذهلیکسـیبودکهاینسـخنراآغازکرد.سـپس

کـهسـوادازآِنامیـر گفـت:»دوسـتدارم عبدالّرحمـانبـنخنیـساسـدی،رئیـسپاسـبانان،

باشـدوجایـیبهتـرازآنبـرایشـماباشـد!«اشـتربـهویگفـت:»بـرایامیـرجایـیبهتـرازآنرا

آرزوکـنوامـوالمـارابـرایاومخـواه!«عبدالّرحمـانگفـت:»ایـنآرزویمـنتوراچـهزیاندهد

گفت: کهابرودرهممیکشـی؟بهخداسـوگند!امیراگرخواهد،سـوادازآِنویباشـد.«اشـتر

»بهخداسـوگند!اگرچنینخواهد،اورانرسـد.«سـعید]بنعاص[بهخشـمآمدوگفت:»جز

ایننیسـتکهسـوادبسـتانیاسـتازآِنقریش!«اشـترگفت:»آیاآنچهراباضربۀنیزههامان

بـهچنـگآوردهایـموخداونـدغنیمـتمـاسـاخته،بسـتانخـودوقومـتمیسـازی؟بـهخـدا

گـرکسـیقصـدآنکنـد،چنانـشضربـهزنیـمکـهازآنبیمرود!«سـپسبـرابنخنیس سـوگند!ا

یورشآوردودیگراناورابازداشتند.

گفـت:»بـاوجـوداشـترویارانـش سـعیدبـنعـاصایـنخبـررابـرایعثمـاننوشـتو

کوفـهدرچنـگ یـانخوانـدهمیشـوند،اّمـامشـتیسـفیههسـتند،هیـچاختیـاریاز کـهقار

بـهاشـترنیـزنوشـت: مـننیسـت.«عثمـانبـهوینوشـتتـاآنـانرابـهشـامتبعیـدنمایـد؛و

1.جاییاستنزدیکمّکه.بنگریدبه:معجمالبلدان:15/2.)غ.(

کوفهراسوادمیگفتهاند.)م.( 2.زمینهاوآبادیهایمیانبصرهو

3.بهمنطقۀمیانآذربایجانوخوزستانوعراقعرب،جبلمیگفتهاند.)م.(
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گـرآشـکارشکنـی،خونـتحالاسـت.گمان کـها »میبینمـتکـهدردلچیـزینهفتـهای

کـهپـسازآن کـهبایـیبـرتـورسـد ایـناندیشـهدسـتمیکشـی کـهتنهـاهنگامـیاز دارم

زنـدهنمانـی.چـونایـننامـۀمـنبـهتـورسـید،بـهشـامروانشـو؛زیـراپیرامونیانـترابـهفسـاد

کوتاهـینمـیورزی.« میکشـانیوازهیـچنابـکاریوفسـاددرحـّقآنـان

کـهایـنکسـانبودند:زید پـسسـعید،اشـترویـورشَبرنـدگانهمـراهویراتبعیـدنمـود

کمیـلبـن مـردمبنیتمیـم، بـنصوحـان،صعصعـةبـنصوحـان،عائـذبـنحملـۀطهـویاز

َهْمدانـی،یزیـدبـنمکفـف یـادنخعـی،ُجْنـَدببـنزهیـرازدی،حـارثبـنعبـداهللاعـور ز

نخعی،ثابتبنقیسبنمنقعنخعی،اصعر1بنقیسبنحارثحارثی.

نـزدعمـروبـنزراره یـاِنتبعیـدشـدۀکوفـهبیـرونشـدندودردمشـقگردآمدنـدو پـسقار

یدوگرامیشـانداشـت.سـپسمیانویواشـتر کنگشـتند.معاویهبهایشـاننیکیورز سـا

بنـدافکْنـد. یـهاورادر کـهبـهتنـدیودرشـتیهـردوانجامیـد.پـسمعاو سـخنیدرگرفـت

کسـیراخواهـییافـت بنـدافکنـی،هرآینـه گـرویرادر گفـت:»ا عمـروبـنزرارهبرخاسـتو

بنـداندازنـد.دیگـرافـرادبـه یـهفرمـاندادتـاعمـرورانیـزدر کـهبـهدفـاعازویبرخیـزد.«معاو

پنـاهتوهسـتیم،بهنیکیرفتارکن!«سـپس کـهدر یـه؛بـامـا سـخنآمدنـدوگفتنـد:»ایمعاو

یدبـنصوحان کـهچیـزینمیگویید؟«ز یـهگفـت:»چهشـدهاسـت یدنـد.معاو سـکوتورز

گـر گـرسـتمراندهایـم،بـهسـویخـداتوبـهمیکنیـم؛وا کنیـم؟ا گفتـنچـه گفـت:»بـاسـخن

»ای گفـت: یـه معاو میطلبیـم.« سـتم از رهایـی و سـامت خداونـد از دیدهایـم، سـتم

بـه کوفـهبازگـردد؛و کـهبـه ابوعایشـه!تـومـردیراستیپیشـهای.«سـپسبـهاورخصـتداد

بـهمنـزل کـه بـنصوحـانرخصـتدادم یـد ز بـه »اّمـابعـد؛مـن بـنعـاصنوشـت: سـعید

کـه کوفـهبازگـردد؛زیـرافضیلـتومیانـهرویوسـیرۀنیکویـشرادیـدم.پـسبـااو خویـشدر

بـهچهـرۀگشـادهودوسـتی بـااو آزارویدسـتبکـشو از کـنو پنـاهتـواسـت،نیکـورفتـار در

گونهآمده؛اّمادراإلصابه»اصغر«است. 1.درأنساباألشرافاین

)54(
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یـداورا اورفتـاریناپسـندنبینـی.«آنگاه،ز کـهاز کـهویبـهمـناطمینـانداده بـهروشـو؛ رو

کـهآنمحبـوسشـدگانراآزادنمایـد؛واو گفـتوهنـگامبـدرود،ازویخواسـت سـپاس

کرد. چنین

مـردمدمشـقبـااشـترویارانـشمجلـسمیگیرنـد؛ کـهبرخـیاز یـهخبـررسـید بـهمعاو

فسـاد  سـرزمینخـود در کـه فرسـتادهای مـن بـهسـوی را »کسـانی نوشـت: عثمـان بـه  پـس

کشانندوآنچهرانمیدانند، کهمردمپیرامونمرانیزبهنافرمانی کردندوبیمدارم وتباهی

کـجرویانجامـد.«وی بـهایشـانبیاموزنـدتـاآرامـشآنـانبـهآشـوبوراسترفتاریشـانبـه

کـرد. کـهآنـانرابـهحمـصتبعیـدنمایـد.اونیـزچنیـن یـهنامـهنوشـتوفرمانـشداد بـهمعاو

امیـرحمـص،عبدالّرحمـانبـنخالـدبـنولیـدبـنمغیـرهبـود.برخـینیـزگفتهانـدکـهعثمان

ایشـانشـکایتنمـود  کوفـهبازگرداَنـد؛اّمـاسـعیدبـاردیگـراز یـهنوشـتتـاآنـانرابـه  بـهمعاو

کـهآنـانرابـهحمـصتبعیدسـازد؛پسدر»سـاحل«سـکناگرفتند. نوشـت وعثمـاندسـتور

)أنسـاباألشراف:43-39/5]151/6- 156[(

شکل مفّصل ماجرا

اعتـراض او بـه بـدانسـبب وصحابـه اسـت مشـهور کـه نهـاد بدعتهایـی عثمـان

بـذل  بیدینـان؛ و سـفیهان و بـدکاران ویـژه بـه بنیامّیـه، آوردن  بـرکار همچـون:  نمودنـد؛

وعبـداهللبـنمسـعودنمـود؛  ابـوذر و کـهبـاعّمـار  وبخشـشامـوالعمومـیبـهآنـان؛رفتـاری

کـهچـونولیـد ایـنرویدادهـاآنبـود اواخـرخافتـشرخداد.یکـیاز کـهدر کارهایـی ودیگـر

بازگرداْنـد  را گواهـیدادنـد،وی بـهشـرابخواریاش کوفـهشـدوشـاهدان امیـر  بـنعقبـه

افـرادآنرابرگزیـد  وسـعیدبـنعـاصراجایگزیـناونمـود.سـعیدبـهکوفـهدرآمـدوجمعـیاز

قریـش  آِن  از اسـت بسـتانی »سـواد1، گفـت: سـعید روزی میکـرد. آنـانشبنشـینی بـا   و

آِن کهخداوندآنراباشمشیرهایمااز گفت:»آیااّدعاداریسواد وبنیامّیه.«اشترنخعی

کوفهراسوادمیگفتهاند.)م.( کهزمینهاوآبادیهایمیانبصرهو 1.اشارهشد

)55(
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عموممسـلمانانفرموده،بسـتانتووخویشـانتواسـت؟«رئیسپاسـبانانسـعیدگفت:»آیا

کـرد.اشـتربـهنخعیـانودیگـرپیرامونیانـش بـااودرشـتی سـخنامیـرراجـوابمیگویـی؟«و

آوردنـد  یـورش وی بـر سـعید، حضـور در پـس نمیشـنوید؟« »آیـا گفـت: کوفـه بـزرگان   از

گـرانآمـدومجلسنشـینان کشـیدند.ایـنبـرسـعید پـا کردنـدواورااز وسـختلگدکوبـش

نمـودودیگـربـهایشـاناجـازۀورودنـداد.پـسآنـاندرمجالـسخویـشبـه شـبانهاشرادور

کشاندند. بارۀعثماننیز گفتندر بارۀسعیدپرداختندوسپسآنرابهناسزا گوییدر ناسزا

بـارۀآنانبه گـردایشـانجمـعگشـتندتـاآنجاکهکارشـانبـاالگرفت.پسدر  مردمـیبسـیار

کوفیان که کهایشـانرابهشـامتبعیدنماید،مبادا عثماننامهنوشـت.خلیفهبهاونوشـت

یـهکـهامیرشـامبود،نوشـت:»گروهیازکوفیانمیخواسـتند رابـهتباهـیکشـند!نیـزبـهمعاو

ایشـانرفتـاری گـراز وا کـهایشـانرانـزدتـوفرسـتادم.پـسآنـانرابـازدار کننـد شـورشبـهپـا

بـهسرزمینشـانبازگردان!« و درسـتدیـدی،بـهآنـاننیکـیورز

کعــبارحبــی،اســودبــنیزیــدنخعــی،علقمــةبــن ایشــان،یعنــیاشــتر،مالــکبــن

یــهدرآمدنــد،روزی ــرمعاو قیــسنخعــی،صعصعــةبــنصوحــانعبــدی،وجــزآنــانچــونب

کــههــمســنوســالیازشــما گفــت:»شــمامردمــیازعــربهســتید گــردآوردو ایشــانرا

گشــتید  بــراقــوامدیگــرچیــره بــااســامبــهشــرافتدســتیافتیــدو یــدو گذشــتهوهــمزبانآور

کارگــزاران کــهقریــشرانکوهیــدهواز ومیراثهــایآنــانرابــهچنــگآوردیــد.مــراخبــررســیده

ســپرهای پیشــوایانتان بودیــد.  خــوار شــما هرآینــه نبــود، قریــش گــر ا گرفتهایــد. ایــراد آن

آوردنصبــرمیکننــد  کنــدهنشــوید.پیشــوایانتانبــرفشــار شــمایند؛پــسازســپرهایخــودپرا

کاردســتمیکشــید  ایــن بــرایشــماســرزنشرابــهجــانمیخرنــد.بــهخــداســوگند!یــااز و

کــهخوارتــانمــیداردوشــمارابــرشــکیبایی کســیمیکنــد گرفتــار یــاخداونــدشــمارا و

زمــانزندگــیوپــسازمرگتــانبــرســِرایــنمــردم آنــگاه،بــرایآنچــهدر ســپاسنمیگویــدو

ید،باآنانشریکهستید.« میآور

زمـانجاهلّیـت،نـهبیشـینۀ گفـت:»اّمـاقریـش؛آنـاندر صعصعـةبـنصوحـانبـهوی
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کـههـمپرشـمارترند  نـهعّزتمندتریـِنایشـان.دیگـراقـوامعـربهسـتند  مـردمعـرببودنـدو

وهمعّزتمندتر.«

کنـونشـمارا ایـنقـومهسـتی،تـورابیعقـلمیبینـم.ا کـهسـخنوِر معاویـهگفـت:»بـاآن

کهمایۀفریفتنشـما،همینکمعقلیبودهاسـت.مناسـامرابرایشـما شـناختمودریافتم

بـزرگمیشـمارموشـماازجاهلّیـتبـرایمـنیـادمیکنیـد!خداونـدخـوارنمایدکسـانیراکه

شـمارابـزرگداشـتند!ازمـنایـنسـخنرادریابیـد؛گرچـهگمـاننـدارمکـهدریابیـد:قریـشدر

روزگارجاهلّیـتواسـام،تنهـابـاخداونـدعـّزتیافـت.نـهپرشـمارتریِنمـردمعـرببـودونـه

گرامیترینشـاندرحسـبونابترینشـاندرنسـبوکاملترینشـاندر نیرومندترینشـان؛ولی

کـهمـردمیکدیگـررامیخوردنـد،تنهـابـهسـببخداونـد جوانمـردیبـود.درروزگارجاهلّیـت

کـهمـردمدرپیرامـونآن عـّزتیافتنـدومحفـوظماندنـد؛پـسآنـانرادرحرمـیامـنجـایداد

ربـودهمیشـدند.آیـاجـزقریـش،مردمـیراازعـربیـاعجـمیـاسـیاهیاسـرخمیشناسـیدکهدر

سـرزمینوحریمشـانبایـیسـهمگینازروزگاربـرایشـاننیامـدهباشـد؟هیـچیـکازمـردم

قصـدبدخواهـیدربـارۀقریـشنکـرد،مگـرآنکـهخداوندگونهاشرابهخاکمالیـد.اینبودتا

آنکـهخـدایتعالـیارادهفرمـودتـاآنـانراکهباپیرویازدینخویشگرامیداشـت،ازخواری

دنیـاوبدفرجامـیآخـرتنجاتبخشـد؛پسبهتریِنآفریدگانشرابـرایاینکاربرگزیدوبرای

کهبرگزیدگانایشـانازقریشبودند.سـپساینحکومترابربنیانآنان ویاصحابیبرگزید

کارجـزبدانـانراسـتنگـردد. اسـتوارفرمـودوایـنخافـترادرمیانشـانقـرارداد.پـسایـن

کنـونکهبر خداونـددرجاهلّیـتایشـانراکـهکافـربودنـد،حراسـتنمـود؛آیـاگمـانداریکها

کـرد؟ُافبـرتـوویارانـت!واّمـاتـوایصعصعـه؛ دیـنویهسـتند،پاسداریشـاننخواهـد

ازهمـهعمیقتـر، ازهمـهبدبویتـر،درهاش گیاهـش کـه آبادیهـااسـت بدتریـِن آبـادیات

همسـایگانشازهمـهپسـتتر،وبـهزشـتیازهمـهجـاشـناختهشـدهتراسـتوهرگـزانسـانی

کهدرآنرشدونمونیافتهباشد؛همانان بزرگواردرآنسکنانگزیدهوهیچفرومایهاینیست

که کهغریباِناّمتهاوبندگانمردمفارسهسـتند.وتوبدتریِنقومخویشهسـتی!آیاحال
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اسـامتـورابرجسـتگیبخشـیدهوبـامـردمهمراهـتسـاخته،دردیـنخـداکـژیمیخواهیو

بهگمراهیمیگرایی؟

انجـاموظیفـۀخویـش نـهاز نـهایشـانرافـرودمـیآوَردو یـانقریـشاسـتو ایـننـهمایـۀز

بازمیدارد.هماناشـیطانازشـماغافلنیسـتوشـمارابهشـرشـناخته؛پسشـمارابرمردم

یـد،مگـر کـهبـرزمینتـانمیکوبـد؛وشـمابـههیـچشـّریروینمیآور برانگیختـهواواسـت

آنرابـهرویشـمامیگشـاید.مـنرخصتتـاندادم؛پـسهـر کـهشـیطانبدتـرورسـواتراز ایـن

یانرسـاَند.شـما یـد!خداونـدبـاشـمانـهبـههیـچکسسـودبخشـدونهز جـاکـهخواهیـد،رو

پـینجـاتهسـتید،بـاجماعـتاّمـتخویـشهمـراه گـردر یـاننیسـتید.ا مـردانسـودوز

پـینـدارد.هـرجاکه کـههمانـاسرمسـتِینعمـت،خیـردر گردیـدوسرمسـتنعمـتنشـوید؛

بارۀشمابهامیرالمؤمنیننامهخواهمنگاشت.« خواهید،روید!مندر

کـهنهعقـلدارندونه یـهبـهعثمـانچنیـننوشـت:»کسـانیبرمـندرآمدند سـپسمعاو

بـادلیـلوحّجـت دیـن.عـدلآنـانرادلتنـگسـاختهودرهیـچچیـزخـدارانمیجوینـدو

ورسواشـانخواهـدنمـود.آنـان گرفتـار سـخننمیگوینـد.قصدشـانفتنهگـریاسـتوخـدا

کهجنجالمیکند  کسـینیسـتند یموبیشاز کهازآسـیبزدنشـانبیمورز چناننیسـتند

ومخالفـتمـیورزد.«سـپسآنـانراازشـامبیـروننمود.

یـهمجلـسمیگرفتنـد  بـامعاو اینـاندرشـام کـه  ]ابـو[الحسـنمدائنـیروایـتنمـوده

یـهدریکـیازسـخنانشبـهآنـان گـووخطـابمیانشـانبـهدرازامیکشـید.معاو گفـتو و

گرامیترینشـاناسـت، گرامیتریـِنآنـانوفرزنـد کـهابوسـفیان گفـت:»مـردمقریـشدانسـتند

گـرابوسـفیانپـدر گرامـیداشـت.ا کـهخداونـداورامنزلـتبخشـیدوبرگزیـدو مگـرپیامبـر

همـۀمـردمبـود،همگـیبردبـارمیگشـتند.«

کســیبهتــراز آدمیــان گفــت:»دروغمیگویــی!پــدر صعصعــةبــنصوحــانبــهوی

کــهخداونــدبــهدســتخویــشاوراآفریــدوازروحخــوددرویدمیــد  ابوســفیاناســت؛همــو
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میــانآدمیــانهــمنیکــوکاراســت  کردنــد.اّمــادر  وفرشــتگانرافرمــاندادتــابــراوســجده

وهمبدکردار؛همزیرکوهماحمق.«

یـهبهآنـانگفت: کـهاینـانداشـتند،معاو گـزارشمدائنـی،دریکـیازمجلسهایـی بـه

کنیـدوآرامباشـیدوبیندیشـیدودرآنچـهشـماومسـلمانانراسـود »ایقـوم!طلـبخیـر

بخشد،بنگریدوآنرابجویید؛وازمنفرمانبرید!«

کـهدرمعصیـت کرامتـیداری نـه ایـنهسـتیو گفـت:»تـونـهسـزاوار صعصعـهبـهوی

کـهبـهشـماگفتـم،فرمـاندادنبه یـهگفـت:»نخسـتینسـخنی تـوفرمـانبریـم.«معاو خـدااز

از پرهیـز و خـدا ریسـمان بـه زدن چنـگ و رسـولش از همگیتـان اطاعـت و خـدا تقـوای

آوردههـای بـا مخالفـت و کندگـی پرا بـه بلکـه »نـه؛ داد: پاسـخ بـود.«صعصـه کندگـی پرا

کنـونتوبـهمیکنـموشـما کـردهباشـم،ا گـرچنیـن یـهگفـت:»ا پیامبـر؟ص؟فرمـاندادی.«معاو

اووهمراهـیباجماعتواحترامبهپیشـوایانتانوفرمانبردن رابـهتقـوایخـداواطاعـتاز

آنان،امرمینمایم.« از

کنـاره کارخویـش کـهاز کـردهای،پـسدسـتورتمیدهیـم گـرتوبـه گفـت:»ا صعصعـه

تـو پـدر کارسـزاوارتراسـتوپـدرشاز تـوبدیـن کـهاز کسـیهسـت گیـری؛زیـرادرمسـلمانان

تـودراسـامنیکاثرتـراسـت.« کارنامـهاینیکتـردرمسـلمانیداردوخـودشاز

گرچـهنیکاثرتـرازمـننیـزهسـت؛اّمـادر گفـت:»مـننیـزدراسـامنیکاثـرم، یـه معاو

گـر یافـت.ا کارنیسـتوعمـربـنخّطـابایـنرادر کسـینیرومندتـرازمـندرایـن ایـنزمـان

کسـینیرومندتـرازمـنبـود،عمـردرمـوردمـنوغیـرمـنهیـچماحظـهاینداشـت]کـهمـرا

گر گیرم.ا کناره کارم کهبهسـببآن،از انتخابنماید[.پسازآننیزرویدادیپیشنیامده

گر امیرالمؤمنیـنچنیـنچیـزیمیدیـد،بـهمنمینوشـتوازکارگـزاریاشکنـارهمیگرفتم.ا

خداونـدچنیـنتقدیـرفرمایـد،امیـددارمکـهتصمیمیبـرآنکارنگیرد،مگرایـنکهخیراّمت

درآنباشـد.پـسدرنـگکنیـد؛کـههمانـادرکارهایـیسـبکترازآنچـهشـمادرآنهسـتید،
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کهشـمادرآنهسـتید[! کاری کماسـتو[امرونهیمیکند]چهرسـدبه شـیطاندرآن]حا

گـرکارهـابـهرأیوخواسـتشـماصورتپذیـرد،یکشـبوروزنیزکار بـههسـتیامسـوگند!ا

مسـلمانانراسـتنگـردد.پـسبـهخیـربازگردیـدوسـخنخیـرگویید!«

گفــت:»هــابــهخــداســوگند! یــه آنــانپاســخدادنــد:»تــوشایســتۀاینهــانیســتی.«معاو

کــهبــرفرمانبــریازشــیطان   خــدایراقهــروانتقامگیریهایــیاســت؛ومــنبــرشــمابیــمدارم

ومعصیــتخــدایرحمــانهمپیمــانشــوید؛پــسایــنشــمارادردنیــاوآخــرتبــهســرای

ــتوخــواریبنشــاَند.«
ّ
ذل

ـــنجـــا ـــد!ای گیری گفـــت:»آرام ـــد. گرفتن ـــویســـروریشـــشرا ـــرویجســـتندوم ایشـــانب

کـــهپیشـــوایآنـــان ــامـــن ــرشـــامیانبداننـــدبـ گـ کوفـــهنیســـت.بـــهخـــداســـوگند!ا ــرزمین سـ

ـــهدستشـــان ـــهب ک گاه ـــاآن ـــازدارمت ـــهایشـــانراازشـــماب ک ـــدارم ـــوانن ـــد،ت کردهای هســـتم،چـــه

یـــکجنـــس[ از کارهـــایشـــماهماننـــدیکدیگـــر]و کشـــتهشـــوید.بـــههســـتیامســـوگند!

ـــدههســـتم،دیگـــر ـــازن ـــهخـــداســـوگند!ت گفـــت:»ب ـــزدایشـــانبرخاســـتو ن اســـت.«آنگاه،از

بـــرشـــمادرنیایـــم.«

یـهبـهعثمـانچنیـننوشـت:»بسـم اهلل الّرمحن الّرحـم.بهبندۀخـدا،عثمان سـپسمعاو

گسـیل کسـانیرانزدمن امیرالمؤمنین؛ازمعاویةبنابیسـفیان.اّمابعد؛ایامیرالمؤمنین!

بـه کننـد،سـخنمیگوینـد؛و کـهبـهزبـانشـیطانهاوآنچـهآنـانبـرایشـاندیکتـه داشـتی

گاهنیسـتند گمـانخـود،ازطریـققـرآنبـرمـردمدرآینـد،اّمابرآنانشـبههافکنند.همۀمردمآ

پـیاختافافکنـیهسـتندوفتنـهرا]بـهاّمـت[نزدیـک کـهاینـانچـهمیخواهنـد.اینـاندر

گرانافتادهودلتنگشـانسـاختهوشـیطانافسـونهایخویشرا میکنند.اسـامبرایشـان

کهایناندرمیانشـانبودهاند،بهتباهی کوفیانرا بردلهاشـانچیرهنموده؛پسبسـیاریاز

بـدکاریخویـش بـاجـادوو نیـز را گـردرشـامبماننـد،شـامیان ا کـه بیـمدارم کشـیدهاندو

بفریبنـد.پـسایشـانرابـهسـرزمینخـودبازگـردان؛تادرهمانجاسـکناگزینندکهنفاقشـان

ازآنجاسرزدهاست.والّسام.«
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کوفـه در عـاص بـن سـعید نـزد را ایشـان کـه داد فرمـان وی بـه نامـهای  در عثمـان

کـهآنـانبازگشـتند،زبانشـانگشـادهترشـدهبـود.سـعید کـردوهنگامـی بازگرداَنـد.اوچنیـن

کـهآنـانرانـزد ایشـانبـهعثمـاننوشـتوعثمـانبـهوینامـهنگاشـت شـکایتنامهایاز

عبدالّرحمـانبـنخالـدبـنولیـد،امیـرحمـص،تبعیـدنماید.ایشـانعبـارتبودنداز:اشـتر،

یدبـنصوحـان،صعصعةبـنصوحان، یـادنخعـی،ز ثابـتبـنقیـسَهْمدانـی1،کمیـلبـنز

کعبازدی،عروةبنجعد2،عمروبنَحِمقُخزاعی. ُجْنَدببنزهیرغامدی،حبیببن

نیـزعثمـانبـهاشـترویارانـشنوشـت:»اّمـابعـد؛شـمارابـهحمـصتبعیـدنمـودم.چـون

کـهشـماازهیچشـّریدر ایـننامـۀمـنبـهدسـتشـمارسـد،بـهسـویحمـصبیـرونشـوید؛

یـد.والّسـام.« کوتاهـینمیورز حـّقاسـامومسـلمانان

کـهبرایمـردمبدخواهتر  چـوناشـترآننامـهراخوانـد،گفـت:»بارخدایـا!بـرهـریـکازما

ودرمیانشـانمعصیتپیشـهتراسـت،عـذابشـتاباننـازلفرمـا!«سـعیدایـنخبـررابـرای

عثمـاننوشـت.سـپساشـترویارانـشبـهحمـصرهسـپارگشـتندوعبدالّرحمـانبـنخالـد

نمـود. آنـانرادر»سـاحل«منـزلدادوبرایشـانمسـتمّریمقـّرر

ازسـکنادادن گذشـِتچنـدروز گـزارشواقـدی،عبدالّرحمـانبـنخالـدپـساز بـه

گفـت:»ایپسـرانشـیطان!نـهدرود گردشـانآوردو کـردنسـهمیۀغذایـی، ایشـانوتعییـن

گسـتردۀ زمیـن  در هنـوز وشـما بازگشـت کام نـا گویـم.شـیطان نـهخوشـامدتان و بـرشـما

ننماید!3  گرشـماراآزار کند،ا کیفر گمراهیوباطلخویشهسـتید.خداوندعبدالّرحمانرا

کـهبـا گوییـد کـهبـامـننیـزهمـانرا کـهندانـمعربیـدیـاعجـم!آیـامیبینمتـان ایجماعتـی

کـهآزمونهایبـزرگاورا یـهگفتیـد؟مـنپسـرخالـدبـنولیدهسـتم؛فرزندکسـیهسـتم معاو

مموالملوکطبری]326/4[بهجایَهْمدانی،نخعیآمدهاست.
ُ
1.درتاریخاأل

کهعثمان؟ضر؟اورابهشامتبعیدنمود.« کوفیانیبود سدالغابه)403/3]27/4[(آمدهاست:»ویاز
ُ
أ 2.در

3.درشرحنهجالباغهچنیناست؛اّمادرالکاملفیالّتاریخ؛وتاریخابنخلدونآمدهاست:»خداوندعبدالّرحمان
گرشـماراادبننماید!«)غ.( یانکارسـازد،ا راز
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کـرد.ایزادۀصوحان؛بهخداسـوگند!توراچنان  کـهچشـمارتـدادراکور آزمـود؛فرزنـدکسـی

کوبیـده  بینـیات بـر ازهمراهانـم یکـی کـه بشـنوم گـر ا فروافتـی، تـادوردسـت کـه  میپرانـم

وسرتراباالآوردهای!«

کـهسـوارهمیرفـت،آنـانراهمـراهخـود پـسایشـانیـکمـاهنـزدویماندنـدواوهـرجـا

کـهخیـر،اصاحگـرشنباشـد بـهخطـا!هـر پیـادهمیُبـردوبـهصعصعـهمیگفـت:»ایمـادر

شـربـهاصاحـشپـردازد.چراسـخننمیگویـی،آنچنانکهبهسـعیدومعاویهمیگفتی؟« 

تـودرگـذرد!«شـیوۀ کـهخداونـداز مـابگـذر آنـانمیگفتنـد:»دردرگاهخـداتوبـهمیکنیـم؛از و

گفـت:»خداونـدازشـمادرگذشـت.«پـسبـهعثمـان کـه گاه ویوایشـانچنیـنبـودتـاآن

کوفهبازگرداْند. گرددودرگذرد.سپسآنانرابه ایشانراضی کهاز نامهنوشتوخواست

یـــخابناثیـــر:60-57/3  مـــموالملـــوکطبـــری:88/5 -90]317/4[؛الکامـــلفـــیالّتار
ُ
یـــخاأل )تار

گونـــهاز ]267/2[؛شـــرحنهـــجالباغـــهتألیـــفابنابیالحدیـــد:158/1-160]129/2-134[ _ویایـــن

یـــخابنخلـــدون:387/2- 389  ــراشـــمردهاســـت_؛تار ــانایـــنماجـ ــزارشرادرســـتترینبیـ گـ
یـــخابوالفـــداء:168/1ضمـــنرویدادهـــایســـال33( ]589/2-591[؛تار

اّتفـاقهمـگان؛  مـورد اینـانچنـان بیشـینۀ درسـتکردارِی و بزرگـواری گویـد:  امینـی

ایشـانبازدارنـدوازجایـگاهعـّزتوسـکونتگاه آزار کـهاز مـوردقبـولبـود وتقواشـانآنقـدر

تبعیدگاهـیبـهتبعیـدگاهدیگـرجابـهجانگردندوبهسـخنچینی خویـشبیـروننشـوندواز

گـر  کـهخـدایسـبحانفرمایـد:»ا گـوشفـرادادهنشـود؛حـالآن گسـتاخ آنجـوانهـرزهدرآِی

که مبادا نادانسـته به مردمی آسـیب رسـانید و آنگاه بر آن  کنید  فاسـقی برای شـما خبری آورد نیک بررسـی 

گردید.«]حجـرات/6[ کردیـد پشـیمان  چـه 

کـهبرایشسـرزنشونکوهشفرسـتدوبلکـهمجازاتشنمایدکه خلیفـهوظیفـهداشـت

کـه کـهایشـانراسـفیهخوانـده،درحالـی درحـّقدوسـتانخـداتقصیـرنمـوده،بدیـنسـان

گسـترهوفقیهـانآنسـرزمین یـانشـهرخویـشوسـراناجتمـاعوعبادتپیشـگانآن قار

37/9
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وپیشـگامانتقـواوعبـادتوالگـویفقـهواخاقبودندوتنهاگناهشـاناینبودکه پهنـاور

هوسهـا  در او بـا  و نمیدادنـد تـن غیراصیـل و ناخالـص جوانـک آن خواهشهـای  بـه

بـارۀحقیقتاختـافمیاناین واّدعاهایـشسـازشنمیکردنـد.چـراخلیفـهبـهتحقیـقدر

کـهایـنبهتریـن بـهجـایآن ایـنزمینـهبـهحـقحکـمنمایـد؛و آنـاننپرداخـتتـادر جـوانو

گیـرد،آنجـوانخوشگـذرانویرافریفـت؛پـسسراسـربـهسـوی روشرادرآنماجـراپیـش

کننـده کـر و کـور ایـنمصیبتهـانمـودوآنچـهرادوسـتِی گرفتـار کسـانرا گراییـدوآن وی

را برایـشخوشـایندجلـوهداد،درحـّقایشـانبـهکاربسـت؟اّمـادیـنوجامعۀدینـیاینکار

زمرۀایرادونکوهشعثمانبهحافظهسپرد. اوزشتشمردندوتاریخآنرادر از

عتابومامتمعاویهدرحّقاینانبانرمیایآمیختهبود،نهازسربردباریوخشونتی

کـهدوامنمییافـتیـاپیوسـتهنبـود.همـۀاینهـانهبـراییاریحـقیااصاحخواهـیبود؛بلکه

 بـاایشـاناظهـاردشـمنیمیکـردتـاخشـنودیخلیفـهراجلـبنمایـدونیـزبـاایشـاندوسـتی 

کسـانهم کهآن ومسـالمتمیورزید؛زیراهوایخافتفردارادرسـرداشـتومیدانسـت

کهبههدفمطلوبخویش گاه سرسختندوهمهوادارانبسیاردارند.پسنمیخواستآن

دسـتیافـت،رشـتۀبازگشـترامیـانخـودوایشـانبگسـلد.ایـناندیشـههمیشـهبـااوهمـراه

بـودوپیوسـتهبـرایرسـیدنبـهآنهـدف،دقیقههـاوثانیههـارامیشـمْرد.بیـشازهـرچیـز

کهموانعرسـیدنبهاینهدفراازپیشرویبردارد؛پسآنانرارهاسـاخت  دوسـتداشـت

کـهبـه یـد_چنـان کنـدیورز کـهازاویـاریخواسـت، گاه وازحرکـتبـراییـاریعثمـان،آن

کـهاز کسـانیبـود کشـتهشـدومعاویـهدرصـف کـهعثمـان گاه تفصیـلخواهـدآمـد_تـاآن

ُکندیبهخرجداد. یاریاش

اّمـافرزنـدخالـد؛ویدردرشـتخوییوشـّدتهماننـدپـدرخویـشبـود؛پـسجـزبـا و

اوسـت! کـهدر کـوزههمـانبـرونتـراود  از نکـردو سبکسـریوسـنگدلیبـااینـانرفتـار

زندگانـی  از گاهـی آ کـه را تبعیـدشـده نیکمـرداِن ایـن ویژگیهـای از پـارهای کنـون ا

38/9



غدیر در کتاب و سّنت و ادب )ج 9( 70

دروغ آنـان بـارۀ در چـه آن کـه بدانیـد تـا یـم میآور اسـت، اهتمامتـان مـورد ارجمندشـان

بـود؛وابنحجـردروغ بـاایشـانرفتـارنمودنـد،ازشـأنآنـاندوروسـتموتجـاوز پرداختنـدو

راه بـه گوییخویـش ناسـزا ازدیـنشـمرده1ودر بیـرونرونـده را کـهاشـتر پرداختـه،آنجـا

کارهـای گراییـدهاسـت:»در گنـاه گفتـارش،بـه صـوابنرفتـهودردفـاعازعثمـانبـاایـن

کـرد؛اّمـاآنلعنـتشـدگانمعتـرض،نهفهمداشـتند  اجتهـادی،بـهمجتهـداعتـراضنتـوان
نـهعقـل.«2 و

اشتر

کسـانی رادرکنمـودوهمـۀ کـهپیامبـربزرگـوار کسـیبـود یـک(مالـکبـنحـارثاشـتر

نمایـد. خدشـه وی در کـه نیافتـهام را کسـی و سـتودهاند؛ را او کردهانـد، یـاد وی از کـه

یـادنمـوده  او یـخالّثقـات:ص417[اوراثقـهشـمردهوابنحّبـان)الّثقـات]389/5[(از  ِعْجلـی]تار

اوروایـتنکـرده،سـببضعیـفبودنـششـمردهنگردد. کـههیـچپیشـوایحدیثـیاز وایـن

کـه گفتـهاسـت:›ازاحمـدپرسـیدم گویـد:»مهّنـا ابنحجـر)تهذیـبالّتهذیـب:12/10]11/10[(

گفـت:“نـه.”ومقصـودشضعیـفشـمردناشـترنبـود؛بلکـه اشـترروایـتمیشـود. آیـااز

کـهویروایـتنـدارد.‹« خواسـتبگویـد

زمـانحیـات کـهموالمـانامیرالمؤمنیـندر درفضیلـتوارجمنـدیویهمیـنبـس

کنـونبرخـیازسـخنانرسـیده وفاتـش،سـخنانیدرسـتایشاوآوردهاسـت.ا ویوپـساز

یـم: بـارۀآنقهرمـانبـزرگرامیآور در

1.ازنامــۀموالمــانامیرالمؤمنیــنبــهمصریان،آنگاهکهاشــترراامیــرمصرنمود:»اّمابعد؛

کــهدرروزهــایبیــمنمیخوابــد  گســیلنمــودم هرآینــهیکــیازبنــدگانخــدارابــهســویشــما

ودرهنگامههــایهراسانگیــزجنــگ،ازنبــردبــادشــمنانبازنمیایســتدوبــربــدکاراناز

1.بنگریدبه:الّصواعقالمحرقه:ص68]ص115[�

2.بنگریدبه:الّصواعقالمحرقه:ص68]ص113[�
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شــعلۀآتــشسرســختتراســت.اومالــکبــنحــارثمذحجــیاســت؛پــسســخنشراشــنوا 

کــهاوشمشــیریازشمشــیرهای وفرمانــشراپذیــراباشــید،درآنچــهبــاحــقبرابــراســت؛

گــرفرمان تــِندشــمنفرونمیماَنــد.پــسا ُکنــدنیســتوازنشســتندر خداونــداســتکــهَدِمآن

کــهاونــهپیــشمیتــازدو کــرد،بمانیــد؛ گــرامــربــهمانــدن حرکــتداد،بــهحرکــتدرآییــد؛وا

ــردونــهپــسمیکشــد،مگــربــهفرمــانمــن.خــودرا ــازمیایســتد،]لشــکررا[نــهجلــومیب ــهب ن

ــر ــزدشــمافرســتادم؛زیــراخیرخــواهشــمااســتوب ازمصاحبــتاومحــرومســاختموویران

دشــمنانتانبســیســختمیگیــرد.«

الباغـه الباغـه:61/2]ص410[؛شـرحنهـج الملـوکطبـری:55/6]96/5[؛نهـج مـمو
ُ
یـخاأل )تار

)]77/6[ 30/2 ابنابیالحدیـد: تألیـف

گونۀ دیگر
ایـنگونـهراشـعبیازطریـقصعصعـةبـنصوحـانروایـتکردهاسـت:»اّمابعـد؛همانا

روزهـایبیـمنمیخوابـدوازترس کـهدر بنـدگانخـدارابـهسـویشـماگسـیلنمـودم یکـیاز

عـزم در و فرونمینشـیند پیشـروی از و برنمیتابـد روی دشـمنان از گـوار، نا پیشـامدهای

افتخاراتبازمانده خویـشسسـتینمـیورزد.اوازدلیرتریـنوگرانمایهتریـنبندگانخـدادر

یانبارتـراسـتوبیـشازهمـگان،از بـربـدکارانازشـعلۀآتـشز کـه گذشـتگانشاسـت از

از کـه بـّران بـنحـارثاشـتراسـت:شمشـیری اومالـک یـاننـگدوریمیگزینـد. پلیـدی

روزگارصلـح،بـهحکمترفتار ُکنـدنیسـت؛در تـِندشـمنفرونمیماَنـدوَدمـش نشسـتندر

بـاوقـاراسـت؛اندیشـهایاصیـلوصبـرینیکـودارد. و میکنـدودرهنگامـۀنبـرد،اسـتوار

گـرفرمـانحرکـتداد،بـهحرکـتدرآییـد؛   پـسسـخنشراشـنواوفرمانـشراپذیـراباشـید؛ا

نـهپیشمیتـازدونهبازمیایسـتد،مگربـهفرمانمن. کـهاو کـرد،بمانیـد؛ گـرامـربـهمانـدن وا

خـودراازمصاحبـتاومحـرومسـاختموویرانـزدشـمافرسـتادم؛زیراخیرخواهشـمااسـت 

ابنابیالحدیـد:29/2  تألیـف الباغـه نهـج )شـرح میگیـرد....« بسـیسـخت دشـمنانتان بـر  و

]75/6[؛جمهـرةرسـائلالعـرب:549/1(

39/9
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فرماندهـانسـپاهش:»همانـامالـکبـن نامـۀموالمـانامیرالمؤمنیـنبـهدوتـناز 2.از

حـارثاشـتررابـرشـماوهـرکـهزیـرفرمانتـاناسـت،بـهفرماندهـیگماشـتم.پـسسـخنشرا

کـهنـهاز کسـانیاسـت کـهاواز ید؛ شـنواوامـرشراپذیـراباشـیدواورازرهوسـپرخـودسـاز

لغزیدنشـان؛نـهازکنـدیورزیدنشـاندرجایـیکهشـتابگری سستیشـانبیـممـیرود؛نـهاز

کنـدی کـه جایـی در شتابگریشـان از نـه  و اسـت؛ نزدیکتـر اسـتواری و دوراندیشـی بـه

یـدنبهتـرباشـد.« ورز

ابنابیالحدیــد)شــرحنهــجالباغــه:417/3]101/15[(گویــد:»واّمــاســتایشامیرالمؤمنیــن؟ع؟ 

کــهبــاســخندرازنیــزبــدان کوتــاهاســت،بــهحــّدیرســیده دربــارۀمالــکدرایــنفصــل،گرچــه

نتــوانرســید.بــههســتیامســوگند!اشــترســزاوارایــنســتایشبــود.اودلیــر،بخشــنده،ســرکردۀ

جمعــیبســیار،بردبــار،شیواســخن،وشــاعربــود؛وهــمازنرمخویــیبهــرهداشــتوهــماز

کــهبایــد،نرمــیومــدارا.از کــهبایــد،قهــروسرســختیمیورزیــد؛وآنجــا سرســختی.آنجــا

کــهکارایــندیــنســاماننمییابــد،مگــربــانیرومنــدیکــهخشــونتنــورزد   گفتههــایعمــراســت

ومداراگریکهسستینپذیرد.«

3.ازنامۀموالمانامیرالمؤمنینبهمحّمدبنابیبکرکهاشتررادرآن،چنینیادکردهاست:

کـهبـهامیـرِیمصـرگماشـتم،مـاراخیرخـواهوبردشـمنانمانسرسـخت »هرآینـهمـردی

اوخشنودیم؛ کنونویروزگارخویشرابهپایانبردهومرگرادیدارنمودهاست.مااز بود.ا

گرداَند!« اوخشنودباشدوپاداشویرابیفزایدوبازگشتشبهآخرترانیکو خداوندنیزاز

یـخ مـموالملـوکطبـری:55/6]97/5[؛نهـجالباغـه:59/2]ص407[؛الکامـلفـیالّتار
ُ
یـخاأل )تار

ابناثیـر:153/3]411/2[؛شـرحنهـجالباغـهتألیـفابنابیالحدیـد:30/2]78/6[(

اّناالیهراجعون. 4.چـونخبـروفـاتاشـتربهعلیامیرالمؤمنینرسـید،گفت:»اّنـاهللو

آِنپـروردگارجهانیـاناسـت.بارخدایـا!مـنبـرایـنمصیبـتصبرمـیورزموامید سـتایشاز

تـودارم؛کـههمانـامـرگاوازمصیبتهـایروزگاراسـت.«سـپسگفـت:»خداونـد پـاداشاز

)64(
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کـههمانـابـهعهـدخویـشوفـانمـودواجـلوعمـرخـودرابـهپایـانبـرد   بـرمالـکرحمـتآوَرد

وفـات ازمصیبـت پـس کـه نمودهایـم آمـاده را نمـود.هرچنـدخـود  دیـدار را پـروردگارش  و

باشـیم،مرگمالکازسـختترینمصیبتهااسـت.« رسـولخدا؟ص؟برهرمصیبتیصبور

کـهاشـتردرگذشـت.« گاه برپـابـودتـاآن و کارعلـیاسـتوار گویـد:»همچنـان مغیـرۀضّبـی

)شـرحنهـجالباغـهتألیـفابنابیالحدیـد:29/2]77/6[(

کردهاند:»چونخبرمرگاشـتربهعلیامیرالمؤمنین گروهیازبزرگانقبیلۀنخعنقل .5

رسـید،بـرویدرآمدیـمواورادیدیـمکـهانـدوهمیخـوَردوبرمالکدریغمیورزد.سـپسگفت:

گـرازجنسکـوهبود،کوهیتـکویگانه ›خداونـدمالـکراخیـرفـراواندهـد!کـهبـودمالـک؟ا

کنـد  گـرازسـنگبـود،بسـیسـخت.هـابـهخـداسـوگند!مرگـتجهانـیرامتزلـزل  بـود؛وا

کـهمیگرینـد!آیـا کسـیهمچـونمالـکبایـدبگرینـدآنـان گرداَنـد!بـر وجهانـیدیگـرراشـاد

کسیچونمالکیافتمیشود؟‹«

یـغمیخوْرد؛چنـدانکهگمان علقمـةبـنقیـسنخعـیگویـد:»علـیهموارهانـدوهودر

آنتاچندیبرچهـرۀوینمایانبود.« آثار بردیـمایـنمصیبـتنـهبـرمـا،کـهبراوفرودآمـده؛و

کوهـیتـک  کـوهبـود، گـرازجنـس  درعبـارتشـریفرضـیوزبیـدیآمـدهاسـت:»ا

نتواند.« نیایدوهیچپرندهایبرآنپرواز کههیچپیمایندهایبرآنفراز ویگانهبود

)نهجالباغه:239/2]ص554[؛شرحنهجالباغهتألیفابنابیالحدید:30/2]77/6[؛لسان

العرب:336/4]333/10[؛الکاملفیالّتاریخابناثیر:153/3]410/2[؛تاجالعروس:454/2(

دلیـر  شهسـواری »وی گویـد: )]98/15[ 416/3 الباغـه: نهـج )شـرح ابنابیالحدیـد .6 

کـهدردوسـتیویـاریامیرالمؤمنیـن؟ع؟  بـزرگانوبرجسـتگانشـیعهبـود گروهـیاز وسـرکردۀ

یـد.پـسازمـرگوی،امـامگفـت:›خداوندمالـکرارحمتکند؛که بسـیسرسـختیمیورز

بـرایمـنچنـانبـودکـهمنبـرایرسـولخدا؟ص؟بـودم.‹«

7.معاویـةبـنابیسـفیانیکـیازغامـانخانـدانعمررامخفیانهبرانگیختتاشـربتی

)65(
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ازسـویقرامسـمومسـازدوبـهمالـکبخوراَنـد؛واوبدیـنسـاندرگذشـت.چـونخبـرمرگوی

بـهمعاویـهرسـید،درمیـانمـردمبـهخطبهبرخاسـتوپسازسـتایشوثنـایخداوند،گفت:

کـهیکـیرادرروزصّفیـنبریـدم، »اّمـابعـد؛همانـاعلـیبـنابی طالـبرادودسـتراسـتبـود

یعنـیعّمـاربـنیاسـر؛ودیگـریراامـروز،یعنیمالکاشـتر.«

مـموالملـوکطبـری:255/6]96/5[؛الکامـلفـیالّتاریخابناثیر:153/3]410/2[؛شـرح
ُ
یـخاأل )تار

نهـجالباغهتألیـفابنابیالحدیـد:29/2]76/6[(

کسـی،ایـنسـرکش،چـه فتـحمّکـه[وفرزنـدچنیـن گویـد:ایـنآزادشـده]در امینـی

کـهایشـانرا آنپـس بـرمـرگنیـکانونیکـوکارانشـادمانیمـیورزد،از کـه گسـتاخاسـت

کـه میُکشـدوریشـههایبرکتهاشـانراازپهنـۀزمیـنقطـعمیکنـدوجماعـتخویـشرا

کـهبـر گـروهسرکشـندهازحـقهسـتند،بدیـنخبـرمـژدهمیگویـدوفرمانشـانمیدهـد همـان

کـه عذاب بد و سـختی دارنـد و آنها در آن جهان زیانکارترنـد.« ]نمل/5[ »و  اینـاننفریـننماینـد!»آناننـد 

گمراه تـر اسـت.«]فرقـان/42[ کسـی  کـه چـه  کـه عـذاب را ببیننـد خواهنـد دانسـت  آنـگاه 

8 .پیــشازهمــۀاینهــا،ســخِنرســیدهازرســولخدا؟ص؟دربــارۀدفــنابــوذر،ســرور

کــموابوُنَعیــموابوعمــرچنیــنآمــدهاســت:»هرآینــهیکــی کــهدرعبــارتحا یــان،اســت ِغفار

گروهــیازمؤمنــانبــرویحاضــرمیشــوند.«درعبــارتَبــاُذری ازشــمادربیابانــیمیمیــردو

گروهــیازصالحــانعهــدهداردفنــشمیگردنــد.«وابــوذررامالــکاشــتر   آمــدهاســت:»و

کــهدرأنســاباألشــرافَبــاُذری)55/5]171/6[(؛حلیــة کوفــیاشدفــننمودنــد؛چنــان ویــاران

اإلســتیعاب ]388/3[(؛ 337/3( کــم حا الّصحیحیــِن علــی المســتدرک )170/1(؛ ابوُنَعیــم األولیــاء

 )]99/15[ 416/3( ابنابیالحدیــد تألیــف الباغــه نهــج شــرح و اّول/254[(؛ ]قســمت 83/1( ابوعمــر

بــرایاشــتر؟حر؟داللــتمیکنــد  بــزرگ بــرفضیلتــی گویــد:»ایــنحدیــث  آمــدهاســت.وی

وگواهیگویاییازپیامبر؟ص؟برمؤمنبودناواست.«

گواهـیوسـخنابنحجـر)الّصواعـق گویـد:چـهفاصلـۀدرازیاسـتمیـانایـن امینـی

کـهاورابیـرونشـدهازدیـنوبیفهموِخرددانسـته  المحرقـه:ص68]ص115[(دروصـفاشـتر )67(
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کـههیـچسـخنینمیگویـد،مگـر یـادبـرده از یـارانشایسـتهاشرالعـننمـودهو وخـودویو

کهنزدآنمراقبیآمادهاست. این

بــارۀفضیلتهــایمالــکوتحلیــلروحّیــاتارجمنــد  کــهدر کنــونبــرآننیســتیم  ا

بــهشــما بــار کتابــیُپربــرگو وافتخارهــایبازمانــدۀفــراوانویســخنبگســتریم؛وگرنــه

ــهانجــامرســاندهاند:ســّید گرامــیب رادوفاضــل کار ایــن ــم.بخشــیمهــماز عرضــهمیکردی

ــدســّید ــدتقــیفرزن ــدرضــاآلســّیدجعفــرحکیــمنجفــی؛وعمــوزادهاشســّیدمحّم محّم

کــهویــژۀمالــکاســت.یکــیاز کتــابچــاپشــدۀایشــان ســعیدحکیــمنجفــیدردو

دانشــورانپیشــینشــیعهنیــزپیــشازآندوبدیــنکارپرداختــهکهنســخۀدســتنویسکتابش

ــر ــدب ف،موجــوداســت.درودخداون ــامرضــا؟ع؟درخراســاِنمشــّرَ ــانام ــۀموالم کتابخان در

دانشــورانپیشــینوپســین!

]زید بن صوحان[
یـِدخیـر«ازصحابـۀپیامبـربزرگـوار؟ص؟بـودو بـه»ز یـدبـنصوحـانعبـدی،مشـهور دو(ز

ابوعمـر ابناثیـروابنحجـردرزندگینامههـایصحابـهآوردهانـد. ابوعمـرو را شـرححالـش

وبزرگقومخویشبود.« گوید:»فضیلتپیشهودیندار

کرازطریـقعلـی؟ع؟بـهنحـو ابوَیْعلـٰی]المسـند:393/1[وابنمنـدهوخطیـبوابنعسـا

کـهیکیاز کـهبـهکسـیبنگرد ایـن گـردداز کـهشـاد مرفـوع)=ازپیامبـر(روایـتکردهانـد:»هـر

یـدبـنصوحاننظـرکند!« اندامهایـشپیـشازخـودویبـهبهشـتمـیرود،بـهز

یـدمـردیاسـتاز یـددانامـردیاسـتدسـتبریـده؛ز درحدیـثدیگـرآمـدهاسـت:»ز

کهدسـتشپیشازبدنشبهبهشـتدرآید.«ودسـتاودرنبردقادسـّیهبریدهشـد. اّمتمن

کردهانـد،از بـاذکـرسـندروایـت کر کـهابنمنـدهوابوعمـروابنعسـا درحدیـثدیگـر

اندامـشپیشتـرازخـوداوبه یـد؟یکـیاز یـد؛وکیسـتز رسـولخدا؟ص؟نقـلشـدهاسـت:»ز

پـیآنبـهسـویبهشـتمیرونـد.« بهشـتمـیرودوسـپسدیگـراندامهایـشدر
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پـایخـود یـدخواسـتبـرچهار کـهچـونز کرازطریـقحکـمبـنعیینـه1آورده ابنعسـا

بـرادران   و یـد ز »بـا گفـت: بـهحاضـران سـپس و داشـت نـگاه را رکابـش عمـر شـود،  سـوار

کنید!« ویارانشچنینرفتار

خطیـب: بغـداد یـخ تار 438[؛ و 436 و 434/19[ 13-11/6 کر: ابنعسـا دمشـق مدینـة یـخ )تار

سـدالغابـه:234/3]291/2[؛بهجـةالمحافـل:
ُ
440/8؛اإلسـتیعاب:197/1]قسـمتدوم/555-556[؛أ

)582/1 اإلصابـه: 237/2؛

یـد ز بـارۀ در بـاد!_ او  بـر  د  و در و  پیامبر_سـالم  کـه آمـده )]78/1[ 35/1( زمخشـری الفائـق  در

اسـت.« نیکـوکار نیـکان  از دسـتبریده خیـِر یـد »ز فرمـود:

بـود؛  نیکـوکار مـردم از یـد »ز اسـت: آمـده ]ص402[( )ص176 ابنقتیبـه المعـارف  در

ُجْنـَدب،وچـه و بریـده؛ یـدخیـِردسـت روایـتشـدهاسـت:›ز ازپیامبـر؟ص؟ ودرحدیثـی

ُجْنَدبـی!‹2گفتنـد:›ایرسـولخدا!ازدومـردیـادمیکنـی؟‹فرمـود:›]آری[اّمـایکـیازآندو؛

دسـتشسـیسـالزودتـربـهبهشـتمـیرود.واّمـادیگـری؛چنـانضربـهایزندکهحـقوباطل

یـدبـنصوحاناسـتکـهدرنبرد راازهـمجـداسـازد]وبازشناسـاَند[.‹ویکـیازایـندومـرد،ز

جلـوالءجنگیـدودسـتشبریـدهشـدودرنبـردجمـلهمـراهعلـیحضـوریافـتوگفـت:›ای

گفـت:›ایابوسـلیمان!از کشـتهشـوم.‹علـی کـه امیرالمؤمنیـن!بیتردیـدنمیبینـمجـزایـن

کـهدسـتمازآسـمانفـرودآمـدومـرابـهفـراز گفـت:›درخـوابدیـدم کجـاایـنرادانسـتهای؟‹

برکشـید.‹پـسدرنبـردجمـل،اووبـرادرشسـلیمان3راعمـروبـنیثربـیکشـت.«

یـدشـبهارابـهعبـادتوروزهـارابـه تاریـخبغـدادخطیـب)439/8(آمـدهاسـت:»ز در

شـد  کشـته جمـل نبـرد در وی میگرفـت. احیـا را جمعـه شـب و میپرداخـت  روزهداری

کهذهبی)سیرأعامالّنباء:208/5(شرححالشراآوردهاست.)غ.( 1.درتاریخدمشقومختصرآن»عتیبه«آمده

2.بـهقرینـۀضربـۀدلیرانـهایکـهدرادامـۀسـخنپیامبـر؟ص؟بداناشـارهشـده،گویامقصـودجندببنزهیرازدیاسـت.
کـهنامـشجندببودهاسـت.)م.( برخـیابـوذررامقصـوددانسـتهاند

3.دراصلمأخذ»سیحان«آمدهاست.)غ.(
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وگفـت:›مـرادرجامـۀخـودمبـهخـاکسـپارید؛زیـرا]بـاآن،دربرابرمخالفانحـق[اقامۀدعوا

میکنـم.‹درروایـتدیگـراسـتکـهگفـت:›خـونراازمـنمشـوییدوجزکفشهایـمچیزیاز

یـدوگورمراباخاکیکسـانکنیـد؛کههمانااقامۀدعوامیکنم!‹ابوُنَعیماین تنـمبیـروننیاور

عبـارتراافـزودهاسـت:›درروزقیامـت،بهاقامۀدعـوامیپردازم.‹«

تابعیــنوهمــوارهروزهدار  ازســروران یــد آمــدهاســت:»ز مــرآةالجنــانیافعــی)99/1(  در

یــارانویــژۀعلــیو هــب)44/1]209/1[(چنیــناســت:»از
ّ

وعبادتپیشــهبــود.«درشــذراتالذ

درزمرۀصالحانوتقواپیشگانبود.«

گفـت: یـه کـهعقیـلبـنابیطالـببـهمعاو هـب)75/2]48/3[(آمـده
ّ

درحدیـثُمـروجالذ

کوچـکدرآندوریختـه کـهنهرهـای بـرادرش،عبـداهلل،دورودجـاریهسـتند یـدو »اّمـاز

میشـوندوحسـرتمندانوانـدوهزدگانبـهواسـطۀآندوفریادرسـیودسـتگیریمیشـوند.1 

کارشـاننیسـت.« آنـاندومـرِدجّدّیـتوسختکوشـیهسـتندوشـوخیوبـازیدر

تــو نظــر وعبــداهللدر یــد ز بــرادرت گفــت:»دو یــد، ز بــرادر بــهصعصعــه، ابنعّبــاس

بــه ابنعّبــاس؛ »ای نمــود: راچنیــنوصــف یــد ز کــن!«وی راوصــف دو آن چگونهانــد؟

گرانمایــه،دارایاثــریُپردامنــه،دلیــر  یــدبســیجوانمــرد،دربــرادریبزرگــوار،  خــداســوگند!ز

وبیبــاک،برخــوردارازظاهــروبرخــوردیمأنــوس،وبهرهمنــدازقلبــیســلیمبــودکــهدربــارۀدنیا

کرانههــایروزوپــاسنزدیــکشــببــهذکــرخــدامیپرداخــت  دغدغــهایانــدکداشــتودر

گرســنگیوســیرینــزدشیکســانبــود؛بــرایدنیــارقابــتنمیکــردودردوســتانشنیــز و

یــدوســخنراخــوبفرامیگرفــت  کنــد.بســیارســکوتمیورز کــهچنیــن کســیبــود کمتــر

ــس ــااوان ــدوآزادگاننیــک،ب ــدکارازاومیگریختن ــههنــگام،ســخنمیگفــت.پلیــدانب وب

ــهازبهشــتیاناســت؟ ک ــردی ــارۀم ــتباشــددرب گمان گفــت:»چــه ــاس ــد.«ابنعّب میگرفتن

یــدرارحمــتنمایــد!« خداونــدز

هبچنیناست:»وسرزمینهابدانپناهمیجویند.«)غ.(
ّ

1.درنسخۀمورداعتمادماازُمروجالذ

43/9
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]صعصعة بن صوحان[
اویادشد،درفرهنگنامههای کهاز یِدخیر ز سه(صعصعةبنصوحانعبدی،برادر

کهویراماقات  روزگاررسـولخدا؟ص؟باآن گوید:»در اویادشـدهاسـت.ابوعمر صحابهاز

بـود.شـعبیگفته ودینـدار نکـردهبـود،مسـلمانبـود.سـروریشـیواسـخنوسـخنور ودیـدار

گفـت: یـه اوخطبههایـیمیآموختـم.‹عقیـلبـنابیطالـبدرسـخنیبـهمعاو اسـت:›از

ُکشـندۀهمـاوردان،  فرمانـدهشهسـواران، تندزبـان، بزرگـوار، اسـت انسـانی  ›اّمـاصعصعـه؛

کههمانندیندارد.‹« کنندۀپارگیهاوشکافندۀبههمپیوستهها وترمیم

ــخنور  ــخنوسـ ــدقیـــس؛وشیواسـ ــومخویـــش،عبـ ــرورانقـ ــیازسـ ــد:»یکـ گویـ ــر  ابناثیـ

یارانعلی؟ع؟بود.« ودینداروفضیلتمندودرشمار وزبانآور

یــه کــهپــارهایازآنخواهــدآمــد.نیــزبــامعاو گویــیداشــته گفــتو ویبــاعثمــان

یــخمدینــةدمشــق هــب)76/2-83(و تار
ّ

ُمــروجالذ آنهــادر کــهبخشــیاز برخوردهایــینمــوده

کر)424/6-427(یــادشــدهاســت.ابنســعدونســائیوابنحّبــان]الّثقــات:382/4[   ابنعســا

کروابناثیروابنحجراوراثقهشمردهاند. وابنعسا

برایـش ابوموسـی کـه را بـنخّطـابمالـی کـهعمـر کـرده روایـت بـاذکـرسـند ابنشـّبه

آنافـزونآمـد.اختـافنمودنـد پـارهایاز فرسـتادهویـکمیلیـوندرهـمبـود،تقسـیمنمـودو

کننـد.پـسعمـربـهخطبـهایسـتادوپـسازسـتایشوثنـایخداونـد، کـهایـنافزونـیراچـه

باقـیمانـدهاسـت. ایـنمـال  از افـراد،بخشـی ازپرداخـتحقـوق پـس گفـت:»ایمـردم!

کـهتـازهجوانـیبـود،برخاسـتوگفـت:»ای بـارۀآنچـهگوییـد؟«صعصعـةبـنصوحـان در

بارۀآنحکمنفرمـوده،میتوانی قـرآنخویشدر کـهخداونـداز امیرالمؤمنیـن!تنهـادرجایـی

قـرآنچیـزینـازلفرمـودهوجایگاهـشرا بـامـردمرایزنـینمایـی؛اّمـادرآنچـهخداونـداز

گفـت: نهـادهاسـت!«عمـر تعالـی کـهخـدای  گـذار رادرهمـانجـای روشـنسـاخته،آن

تو.«سپسآنرامیانمسلمانانتقسیمنمود. گفتی.توازمنهستیومناز »راست

)70(
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هـب]49/3-54[؛تاریخمدینة
ّ

بنگریـدبـه:الّطبقـاتالکبـرٰیتألیـفابنسـعد]221/6[؛ُمـروجالذ

سـدالغابه]21/3[؛اإلصابه]186/2[؛
ُ
کر]90/24-96[؛اإلسـتیعاب]قسـمتدوم/717[؛أ دمشـقابنعسـا

تهذیـبالّتهذیـب]370/4[؛خاصـةتذهیـبتهذیبالکمالخزرجـی]469/1[�

]ُجْنَدب ازدی[

اإلســتیعاب]قســمت کــهشــرححالــشدر چهــار(ُجْنــَدببــنزهیــرازدیازصحابــهبــود

ســدالغابــه]359/1[؛و اإلصابــه]248/1[آمــدهاســت.دردونبــردجمــلوصّفیــن،
ُ
اّول/258[؛أ

همــراهامیرالمؤمنیــن؟ع؟رشــادتهاییســتودنینشــانداد.

] کعب بن عبده[

ـــاُذری]أنســـاباألشـــراف:154/6[شـــنیدید،فـــردی َب کـــهاز کعـــببـــنعبـــده؛چنـــان پنـــج(

عبادتپیشـــهبـــود.

]عدّی طائی[

کهبهسالهفتمنزدرسولخدا؟ص؟  شش(عدّیبنحاتمطائیصحابیبزرگواریبود

درآمد.هیچدوتنیدرثقهبودنشاختافندارند.پیشوایانصحیحهایششگانه،حدیثش

مرا آیا امیرالمؤمنین! »ای گفت: بنخّطاب بهعمر بار کردهاند.یک روایت ذکرسند با را

گفت:»آری؛بهخداسوگند!هرآینهتورامیشناسم.خداوند میشناسی؟«عمراوراستودو

کهدیگران گاه گرامیداشت.بهخداسوگند!تورامیشناسم.آن تورابانیکوترینشناسایی

کهنارو کردند،توشناختیواقرارنمودی؛زمانی کفرورزیدند،ایمانآوردی؛وچونآنانانکار

کهپشتنمودند،رویآوردی.نخستین کردی؛وهنگامی کردند،وفاپیشه زدندوخیانت

صدقهایکهچهرۀرسولخدا؟ص؟ویارانشراسپیدنمود،صدقۀقبیلۀطیءبودکهتوآنرانزد
رسولخدا؟ص؟آوردی.«سپسعمربهمعذرتخواهیازویپرداخت.1

گردانـده  گـو،عمـرچنـدبـارازعـدّیروی گفـتو کـهدرهمیـنماجـراوپیـشازایـن  1.ایـنعذرخواهـیازآنرویبـوده
وبهویالتفاتنکردهبود.)م.(
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کردهاند:احمد)المسـند:45/1]74/1[(؛ابنسـعددر کسـانباذکرسـندروایت آنرااین

کتـابفضائـلالصحابـه[(؛ابوعمـر)اإلسـتیعاب]قسـمت الّطبقـاتالکبـرٰی؛مسـلم)الّصحیـح]111/5،

آنآمـدهاسـت: کـهدر سـدالغابـه]9/4[(
ُ
یـخ؛ابناثیـر)أ الّتار سـوم/1058[(؛خطیـببغـدادیدر

»ویازعثمـانرویگـردانبـود.«؛ابنحجـر)تهذیـبالّتهذیـب:166/7]151/7[(�

کــهخطیــببغــدادی گزارشــیاســت بــارۀویمییابیــم، کــهدر شــگفتترینتحریفــی

کــهعــدّیبــنحاتــموجریــربــنعبــداهللَبَجلــی  یــخبغــداد:191/1(بــاذکــرســندازمغیــرهآورده  )تار

گفتنــد:»مــادر گزیدنــدو قرقیســیاء1ســکنا گشــتندودر کوفــهبیــرون کاتــباز وحنظلــۀ

گوینــد،نمیمانیــم.«اّمــادرســتچنیناســت:»درســرزمینی کــهعثمــانرادشــنام ســرزمینی

کــهعلــیرادشــنامدهنــد،نمیمانیــم.«اّمــادســتتحریــف،علــیرابــهعثمــانتبدیــل

ــاد کــهدارد،ابنحجــر)تهذیــبالّتهذیــب:167/7]151/7[(ی ــاهمیــنمشــکلی نمــوده؛وآنراب

کــردهاســت.

یـخبغداد ایـنمأخذهـایافـتگردد:اإلسـتیعاب]قسـمتسـوم/1057[؛تار شـرححـالویدر

سدالغابه]8/4[؛اإلصابه]468/2[؛تهذیبالّتهذیب�
ُ
)ج1]189/1[(؛أ

]مالک بن حبیب[

هفت(مالکبنحبیب،پیامبررادرکنموده،ازصحابهبهشمارمیرفت.

]یزید ارحبی[
کرده،پیشواوبزرگودرنظرمردمدارای هشت(یزیدبنقیسارحبی،پیامبررادرک

گردآمدندواورابهامیری کوفه کوفیانبرعثمانشوریدند،قاریان جایگاهیعظیمبود.چون

برگزیدند.درنبردهایعلیبااوهمراهبودوازجانبوی،عهدهدارریاستپاسبانانوسپس

امیراصفهانوریوهمدانگشت.دراینسرودۀثمامه،مقصودهمواست:
کن! گر شتابان به سوی ما نیایی، پس با علی یا یزید یمنی بیعت  ای معاویه! ا

کهخابوربهفراتمیریزد.)غ.( کنارۀرودخابور،همانجا 1.سرزمینیدر

)72(
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گرامـیوصفـات  کـهازروحّیـات نبـردصّفیـندارایصحنههـاوسـخنانیاسـت در

یادکـردوسـپاساسـتوشـماریازآنهـا کـهدرخـور ومنشهـایروحـیاشحکایـتدارد

یـخ الّتار فـی )الکامـل ابناثیـر و الملـوک؛ و األمـم یـخ تار  در طبـری صّفیـن؛ وقعـة  در ابنمزاحـم را

یادکردههـایآنـان،ایـنسـخناواسـت:»همانـامسـلمان کردهانـد.یکـیاز ]373/2[(یـاد

کـهدیـنواندیشـهاشبـهسـامتباشـد.]بـهخـداسـوگند![1ایـنقـومبـا کسـیاسـت سـالم

نـهبـرای کـهدیدهانـدمـاآنراتبـاهنمودهایـم؛و مـانبـردنمیکننـد،بـرایبرپـایداشـتندینـی

کـهدیدهانـدآنرامیراندهایـم.آنانبـامانمیجنگند،جـزبرایبرپای زنـدهسـاختنعدالتـی

گربرشـماچیرهشـوند_کهمبادا سـاختندنیـاتـادرآنشـاهانهوزورگویانـهرفتـارکننـد.پـسا

خداوندچیرگیوشـادمانیرابهآنانبنمایاند!_کسـانیهمچونسـعیدوولیدوعبداهللبن

آناندرمجلـسخویشچنیـنوچنانگوید  کـهیکـیاز عامـرسـفیهرابـرشـماچیـرهگرداننـد

آِنمـناسـتوبرمنگناهینیسـت.‹گویامیراث گویـد:›ایـناز ومـالخداونـدرابسـتاندو

کهآنراباشمشـیرهاونیزههامانسـهم کهمالخداونداسـت پدرشبهاورسـیده؛حالآن

مسـلمانانسـاختهاسـت.ایبنـدگانخـدا!بـاایـنمـردمسـتمگربجنگیـدکـهبـهچیـزیجز

آنچـهخـدانـازلفرمـوده،حکـممیکننـد؛ومبـادادرجهـادبـاایشـان،سـرزنشمامتگـری

گردنـد،دیـنودنیاتـانراتبـاهسـازند. گـراینـانبـرشـماچیـره کـههمانـاا کنـد؛ درشـمااثـر

کـهپیشتـرشـناختهوآزمودهایـد.بـهخـداسـوگند!جـزبـهقصـدشـر، کسـاناند آنـانهمـان

کار]=جنـگ[راارادهنکردهانـد.ازخداونـدبـزرگبـرایخـودوشـماآمـرزشمیجویـم.« ایـن

یـخاألمـموالملـوکطبـری:10/6]17/5[؛شـرحنهـجالباغـهتألیـف )وقعـةصّفیـن:ص279]ص247[؛تار

ابنابیالحدیـد:485/1]194/5[؛اإلصابـه:]675/3[(

]عمرو بن َحِمق[

از کـه بـود  بزرگـوار پیامبـر ازصحابـۀ کعبـی ُخزاعـی بـنحبیـب َحِمـق بـن عمـرو ُنـه(

1.افزونیازمأخذهااست.)غ.(
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ویحدیثهایـیحفـظنمـودوچـونبـهآنحضـرت؟ص؟]پیمانـهای[شـیرداد،ازدعایـش

کـههشـتاد بـاآن  او گـردان!«پـس اوراازجوانـیاشبهرهمنـد گشـت:»بارخدایـا! بهرهمنـد

سـدالغابـه:100/4]217/4[؛اإلصابـه:533/2[(حدیـث
ُ
سـالبزیسـت،یـکمـویسـپیدندیـد.)أ

التعالیـق؛ابنماجـه]الّسـنن:896/2[؛نسـائی]الّسـننالکبـرٰی:225/5[؛وجـز ویرابخـاریدر

د خـدا بـر او و ایشـان بـاد!_بـودو و یـارانُحجـربـنَعـِدّی_در کردهانـد.از اینـانبـاذکـرسـندروایـت

سـدالغابـه؛وابنحجـردر
ُ
أ شـرححالـشراابوعمـر)اإلسـتیعاب]قسـمتسـوم/1173[(؛ابناثیـردر

گفتهانـد:»از کـه بـارۀویندیـدهام،بـاآن کـسسـخنایرادآمیـزدر اإلصابـهآوردهانـد.ازهیـچ

تـنبودکه کـهبـرایاعتـراض،نـزدعثمـانبـنَعّفـان؟ضر؟ رفـتویکـیازآنچهـار کسـانیبـود

گفتهانـد_وسـپسازشـیعیانعلـی ]بـدوناجـازه[درخانـۀویدرونشـدند_چنـانچـه

گفتهانـد: کـهبـرعثمـانقیـامنمودهانـد.«وهـم کسـانیبـود زمـرۀ گفتهانـد:»در گشـت.«ونیـز

برانگیزنـدگانبـرضـّدعثمـانبـود.« »از

نبـردصّفیـندارایصحنههایـیدرخورسـپاسوسـخنانیارجمنـدوتاابدجاودان در

ایماننابوروحمنّزهپاکشحکایتدارد. کهاز است

بنگریدبه:وقعةصّفینابنمزاحم:ص115و433و454و551]ص103و381و399و482[�

اسـت  مشـهور موصـل بیـرون  در »قبـرش گویـد: )]219/4[ 101/4 الغابـه: سـد
ُ
)أ ابناثیـر

یـارتآنرونـدوبارگاهـیبزرگبرآنسـاختهاند.آبادیاینبناراابوعبداهللسـعید ومـردمبـهز

بـنحمـدان،عمـوزادۀسـیفالّدولهوناصرالّدولـه،پسـرانحمـدان،درشـعبانسـال336 

آغازنمودوبههمینسبب،میاناهلسّنتوشیعیانفتنهایدرگرفت.«

]عروۀ بارقی[

کـهاوراابوجعـدبارقـیازدیگفتهانـد،صحابیمقبـولوبرگزیدهای ده(عـروةبـنجعـد

کهدرفرهنگنامههایصحابهشـرححالشآمدهاسـت:اإلسـتیعاب]قسـمتسـوم/1065[؛ بود

قیامـت، کـردهاسـت:»تـاروز سـدالغابـه]26/4[؛اإلصابـه]476/2[.ایـنحدیـثراویروایـت
ُ
أ

46/9
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گـرهخـوردهاسـت:هـمپـاداشوهـمغنیمـت.«شـبیببـنغرقـده خیـردرپیشـانیاسـب

نـگاه آمـاده و بسـتن در کـه رغبتـی سـبب بـه دیـدم، اسـب هفتـاد عـروه خانـۀ »در گویـد:

داشـتناسـبان]بـرایجهـاد[داشـت.«حدیـثویراپیشـوایانصحیحهـایشـشگانهدر

کردهانـد1� کتابهاشـانبـاذکـرسـندروایـت

]اصعر حارثی[

یـازده(اصعـربـنقیـسبـنحارثحارثـیکهپیامبـر؟ص؟رادرککردوابنحجـر)اإلصابه:

کردهاسـت. اویاد 109/1(از

]کمیل بن زیاد[

یـادنخعـیدرمیـانقـومخویـشجایگاهـیبـزرگداشـتوَحّجـاج دوازده(کمیـلبـنز

بـهسـال82اوراکشـت.ایـنکسـاناوراثقـهشـمردهاند:ابنسـعد]الّطبقـاتالکبـرٰی:179/6[؛

کـردهاسـت. یـاد او یـخالّثقـات:ص398[؛ابنعّمـار.ابنحّبـان)الّثقـات]341/5[(از ِعْجلـی]تار

)تهذیـبالّتهذیـب:447/8]402/8[(

]حارث َهْمدانی[
کتابهای از کتابصحیح راویانچهار از سیزده(حارثبنعبداهللاعورَهْمدانی

صحیحششگانهاست.ابنمعین]الّتاریخ:361/3[اوراثقهشمردهوابنابیداوودگفتهاست:

»فقیهترینمردم،داناترینمردمبهعلمحساب،وعالمتریِنمردمبهمسائلارثبودومسائل

ارثراازعلیآموخت.«ابنابیخیثمهگفتهاست:»بهیحییگفتند:›آیابهحارثاحتجاج

گوید: گفت:›محّدثانهموارهحدیثشرامیپذیرفتهاند.‹«احمدبنصالحمصری گردد؟‹

نیکو ازعلیچه وستایشهایش روایتها و استوار؛ روایتچه ودرحفظ ثقهاست »وی

است!«ابنسعد]الّطبقاتالکبرٰی:168/6[اوراستودهوثقهشمردهاست.

1.صحیـحبخـاریدربخـشمناقـب]1332/3[،بـابسـخنخدایتعالی:»اورامیشناسـند،چنانکهپدرانشـانرا.«
]بقره/146[�
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اینمیان،برخیاورادروغگوشـمردهاندکهشـعبیعمدۀایشـاناسـت.ابنعبدالبّر در

کـهشـعبیبـهسـببدروغگـوشـمردن گویـد:»گمـاندارم )جامـعبیـانالعلـموفضلـه]ص387[(

یادهرویاشدردوسـتی اواشـارهنکـرده؛بلکـهفقـطز حـارث،کیفـرگردیـد.ویبـهدروغـیاز

علـیرامایـۀعیـبونکوهـشاوسـاختهاسـت.«احمـدبنصالحگوید:»حـارثدرحدیث

]میـزان ذهبـی بـود.« نادرسـتی[ ]و دروغ دچـار خویـش مذهـب در بلکـه نمیگفـت؛ دروغ

فمیورزد،
ّ
بارۀراویانسـختگیریوتکل کهدر گفتهاسـت:»نسـائیباآن االعتدال:437/1[

کـهحدیثـش انبـوهحدیثشناسـانبـاآن کـرده[1و بـهحـارثاحتجـاجنمـوده]واوراتقویـت

الّتهذیـب: )تهذیـب دانسـتهاند.« سسـت را وی کردهانـد، روایـت گـون گونا بابهـای در را

)]128 -126/2[147-145/2

گرایــشعلــویاش،ایــرادیبــراو کــهجــز بــارۀویایــناســت پــسحاصــلســخندر

ــزدخــداورســولشســتودنیاســت. ــهن ک گرایشــی نیســت؛همــان

کعب بن عبده را تبعید می کند و می زند 45. خلیفه، 
یـانبـهعثمـاننامـهنوشـتند؛ازجمله:معقلبنقیـسریاحی،عبداهللبن قار گروهـیاز

کنـدی، طفیـلعامـری،مالـکبـنحبیـبتمیمـی،یزیـدبـنقیـسارحبـی،ُحجـربـنَعـِدّی

کنیـۀابومطـرف،مسـّیببـننجبـۀ عمـروبـنَحِمـقُخزاعـی،سـلیمانبـنصـردُخزاعـیبـا

یـادبـننضـربـنبشـربـنمالـکبـن کعـببـنعبـدۀنهـدی،ز یـدبـنحصـنطائـی، فـزاری،ز

قبیلۀبنیهونبـنخزیمةبنمدرکه. دّیـانحارثـی،ومسـلمةبـنعبدالقـاریازطایفـۀقارهاز

پارســایان   از گروهــی بــر عــاص[ ]بــن ســعید »همانــا بــود: آمــده ایشــان نامــۀ  در

کاری بــارۀایشــانتــورابــه گرفتــهودر وفضیلتمنــدانوعّفتپیشــگان،بســیارســخت

بــارۀاّمــتمحّمد، نــهنــامنیکــیبرایــتفراهــمســازد.مادر کــهنــهدردیــنرواباشــدو واداشــته

ایشــانبــهدســتتــورقــمخــوَرد؛زیــرا کار کــهتباهــی یــم یــموبیــمدار خــدایرابــهیــادتمیآور

1.افزایشازاصلمأخذاست.)غ.(
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کــهیــاوریداریســتمگرومخالفــی کــردهای.بــدان  ــردۀمــردمســوار
ُ
گ خانــوادۀپــدریاترابــر

کنــدومخالفنکوهشــتنماید،دودســتگی  داریســتمدیده؛پــسهــرگاهســتمگریــاریات

کنــد. کفایــت گواهــیخــدا گــواهمیگیریــم؛و واختــافپدیــدآیــدومــاخــدایرابــرضــّدتــو

بــرراهراســتباشــی،امیــرمــاهســتی؛وجــزخــدا کــهخــدارااطاعــتنمایــیو تــومــادام

گریزینداری.« پناهگاهوازدستاوراه

کنیۀابوربیعه، هیچیکازایشـاننامخودرادرنامهننهادوآنراهمراهمردیازعنزهبا

نـزدعثمـانفرسـتادند.کعـببـنعبـدهنیـزنامـهایبـانـامخویـشنگاشـتوآنرابـهابوربیعـه

سـپرد.چـونابوربیعـهبـرعثمـاندرآمـد،خلیفـهنـامنویسـندگاننامـهراازویجویـاشـدواو

کار نامشـانرانگفـت.عثمـانخواسـتتـااورابزنـدودربنـدنمایـد؛اّمـاعلـیویراازایـن

کـهاوپیکـیاسـترسـانندۀآنچـهبـهویسـپردهاند.« گفـت:»جـزایـننیسـت بازداشـتو

یانـهزنـدو]اوو[دفتـربیـت کعـببـنعبـدهرابیسـتضربـهتاز کـه عثمـانبـهسـعیدنوشـت

المالـشرابـهریفرسـتد]وبدانجـاتبعیـدگرددودرشـمارمسـتمّریبگیرانآنجـادرآید[.او

تـااورانـزد گشـتونوشـت کـردوپشـیمان گنـاه کـرد.سـپسعثمـاناحسـاس نیـزچنیـن

کـرد.چـونکعـببـرخلیفـهدرآمـد،عثمـانبـهاوگفـت:»آن خـودشفرسـتد؛وسـعیدچنیـن

یانهایبهدسـتکعب چـهبـاتـوکردم،سبکسـرِیخشـمبود!«آنگاه،جامـهاشرادرآوْردوتاز

دادوگفت:»مراقصاصکن!«کعبگفت:»ایامیرالمؤمنین!عفونمودم.«

کـهچـونعثمـاننامـۀکعـبراخواْنـد،بـهسـعیدنوشـتتـاویرانـزدش گفتهانـد ونیـز

بنیاسـد،بـهسـویعثمـانفرسـتاد.چـونمـرد فرسـتد.سـعیداوراهمـراهمـردیبیابانـیاز

گفـت: یافـت، کعـبرادیـدوعبادتپیشـگیوفضیلتـشرادر بیابانـینمـازخوانـدن
گناهم آمرزیده شود! که از من درگذرد و  کعب آن باشد  کاش بهرۀ من از این همراهی با 

بارۀمعیدیسـخنبشـنوی،بهتر چـوناورانـزدعثمـانآوْرد،خلیفـهگفـت:»اینکهدر

کعـبجوانـیتازهسـالوباریکانـدامبـود.سـپسخلیفـهبـه کـهاوراببینـی.«1و ازآناسـت

کهدیدارکسیرابهرغماشتهاروآوازهاش،نامطلوبیابند.)م.( گاهزنند 1.اینَمَثلراآن
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کـهمـنکتـابخـداراقـراءت اوروینمـودوگفـت:»آیـاتـوحـقرابـهمـنمیآمـوزی؛حـالآن

کـهتـودرصلـبمـردیمشـرکبـودی؟«کعببـهویگفـت:»حکمرانیبر مینمـودم،زمانـی

مؤمنـانتنهـابـهحکـمشـورانصیـبتـوگشـت.آنگاهکـهخویشـتنرابـرایـنپیمـانخداونـد

گـربـاردیگـردر کوتاهـینـورزی.ا نمایـیوازآن کـهبـهسـیرۀپیامبـرشرفتـار متعّهـدنمـودی

کـسدیگـردهیـم.ایعثمـان! بـه گیریـمو تـو کننـد،خافـترااز ایـنزمینـهبـامـامشـورت

کـهبـهاوبرسـدوقراءتـشنمایـد؛ومـانیـزبـاتـودر کـساسـت کتـابخـدابـرایهـر هرآینـه

قـراءتآنشـریکهسـتیم.هـرگاهقـراءتکننـدهبهمفادقرآنعملنکنـد،اینکتاببرضّد

کـهبدانیپروردگارت ویحّجـتخواهـدبـود.«عثمـانگفت:»بهخداسـوگند!گمانندارم

گفـت:»]ایخلیفـه![بردبـاریات کمینـگاهاسـت.«مـروان گفـت:»در کعـب کجـااسـت!«

کـهکسـانیهماننـدویبـرتـوبرانگیختـهوگسـتاخگردنـد.«پـسعثمـاندسـتور سـببشـده

یانـهزدنـد.سـپساورابـهدباونـد1تبعیـدنمـود  کـهجامـۀکعـبراکندنـدواورابیسـتتاز داد

وبرخـیگفتهانـدکـهبـهکـوهدودتبعیـدشکـرد.2چونکعببرسـعیددرآمـد،ویاوراهمراه

کعـببـرویدرون کـه کدخدایـی بکیـربـنحمـراناحمـری]بـهسـویدماونـد[رواننمـود.

گفـت:»زیـرا کـهمیبینـم،رفتـارشـدهاسـت؟«بکیـر گفـت:»چـرابـاایـنمـرد،اینسـان شـد،

کـهافـرادشرورشـانایـنباشـد،هرآینـهنیکمردمـی گفـت:»مردمـی کدخـدا شـروراسـت.«

هستند!«

بـارۀماجـرایکعـبوجـزاو،عثمـانراسـرزنشنمودند.طلحه آنگاه،طلحـهوزبیـردر

کـهبـرآبدرآمـده،سـتودنیاسـت.«3  آبشـخور،سـرانجاِمآن گاهبیـرونآمـدناز گفـت:»بـه

بـه:معجـم بـودهاسـت.]بنگریـد ازبخشهـایسـرزمینری کـه گفتهانـد ُدنباَونـد،ودماونـد ُدباَونـد، َدباَونـد، را 1.آن
�]436/2 البلـدان:

گونهخواندهاند.)م.( 2.بهسببآتشفشانبودندماونددرروزگارانپیشین،آنرااین

3.شـایدایـنَمَثـلهمکاربـردایـنَمَثـلخودمـانباشـد:»جوجـهراآخـرپاییـزمیشـمرند.«یـا:»شـاهنامهآخـرشخـوش
اسـت.«گویـامقصـودطلحـهایـنبـودهاسـتکـهعثماندراواخرکارخویشدسـتبـهرفتارهایبسناسـتودنیزدهکه

کـردهاسـت.)م.( سـرانجامشراتبـاه
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گشـتو[نوشـتتاکعب؟ضر؟ رانزدویبازگردانندوبهسـویشآورند. پسعثمان]پشـیمان

کعـب؛قصـاص گفـت:»ای کنـدو چـونوینـزدخلیفـهدرآمـد،عثمـانجامـۀخویـشرا
نمـا!«واوعفـونمـود.خداونـدازهمـۀایشـانخشـنودبـاد!1

را عثمـان بـر مـردم نکوهـش مایههـای از یکـی )]78/2[ الحلبیـه:87/2 )الّسـیرة حلبـی

یانـهزدوبهیکیازمناطقکوهسـتانی کـهکعـببـنعبـدهرابیسـتضربهتاز همیـندانسـته

تبعیدنمود.

ایـنخلیفـهدچـارشـگفتینمیشـوید؟همـۀمخالفانـشدر  کار  از آیـا گویـد: امینـی

پایتخـتخافـتودیگـرجوامـعاسـامی،نیـکانمناطـقوصالحـاناّمـتبودنـد؛همـان

دیـن  در پـردهدران برمیانگیختنـد، نیـکان بـرضـّد را او کـه کسـانی و اطرافیـان کـه  سـان

فرومایگان گرانحرصوطمع،از بهبدنامیوپیشـگامانآزمندیوسـودا ورسـوایانمشـهور

یانـۀشـکنجۀخـودراجـزبـرآن کـهخلیفـهتاز امـویودنبالـهروانآنـانبودنـد.پـسنمیبینیـد

بـارۀآن کارینیـکوبخششـیفـراوانجـزدر کـهنمیبینیـد صالحـانفـرودآوَرد؛همچنـان

کـهبایـدبـرایجهانیـانرحمـتباشـد،برانگیختـهشـده فرومایـگانانجـامدهـد!آیـاخلیفـه

گـردد؟یاحقیقـتماجراچیزدیگـریبود؟منندانـم!چراخلیفه بـودتـامایـۀعـذابمؤمنـان

کیفـر گـروهبـهخشـمآمـدوخواسـتتـاآورنـدۀنامـهرابـاحبـسوزدن، یافـتنامـۀآن ازدر

گرعلـیامیرالمؤمنیناورااز کـهازشـناختنویسـندگانشنومیـدگشـت؛وا آن دهـد،پـساز

کـهاورابـرای کـردهبـود؟آیـاآنمـردجـزواسـطهایبـود خواسـتهاشبازنمیداشـت،چنیـن

کـردهبودنـد؟شـایدویازمفـادآننامـهخبـرنداشـت.وانگهـیدرآن  رسـاندنآنپیـاممأمـور

صلحآشـوب  و تفرقهانگیـز  رفتـار  از دادن پرهیـز و خداونـد آوردن یـاد بـه جـز چیـزی  نامـه

واعـاناطاعـتبـهشـرطفرمانبـریخلیفـهازخـداوراسـتکرداریاش_کهپیـشازهرچیز

مـموالملوکطبـری:137/5]401/4[(؛)الّریاض
ُ
یـخاأل 1.)أنسـاباألشـرافَبـاُذری:41/5-43]153/6-155[(؛)تار

الّنضـره:140/2-149]76/3[(؛)شـرحنهـجالباغـهتألیـفابنابیالحدیـد:168/1]160/2[(؛)الّصواعـقالمحرقـه:
آِنبـاذریاسـت. کـهآوردیـم،از ص68]ص114[(.عبارتـی
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ایننامه، بایـددرخلیفـهباشـدوانتخـابروزشـورانیـزبدیـننـامجریانیافـت_نبود.نیـزدر

کـردهبودنـد؛یعنـی گاه اوراازوضـعخبرچینـیوسـعایتگریسـعید،آنجـوانبیتجربـه،آ

آنبیم یـانخلیفهشـود_سـرانجامنیـزآنچهاینـاناز کـهبیـمداشـتندتـامایـۀز همـانچیـزی

آننامـه[گواهـیدادنـدکه آنبـرحـذرداشـتهبودنـد،رخداد_و]نیـزدر داشـتندوخلیفـهرااز

 آنتبعیدشـدگانازچنـانتهمتهایـیمبـّراواهـلپارسـاییوفضیلـتوعّفـتهسـتند 

کردنشانهمدردینخداروانیستوهمنامخلیفهرابهزشتیشهرتمیبخشد. وتبعید

کعـب،خلیفـهراخشـمگینسـاخت؟طبیعتـًانامـۀاونیـزهماننـدنوشـتۀآن چـرانامـۀ

قـوم،پنـدیدلسـوزانهونیکـوبـود؟چـرافرماندادتااورابهمدینهفرسـتندوبزنند؛وبهسـبب

انـدرزدلسـوزانهاش،اوراپاداشِسـِنّمار1داد؟

کـهاظهـارمینمودنـد برنیامـد ایـنمطلـب بـارۀ آنـاندر بـا تفاهـم پـی چـراخلیفـهدر

راقانـعمیسـاخت  آنـان بـاحّجـتخویـش، یـا اّمـتهسـتند؛پـس  خواهـانصـاحویو

فرومینشسـت ایـنجـدل و قانـعمیشـد آشـکارمیکردنـد،وی ایشـان کـه بـادلیلـی یـا   و

گـوار[ازویدورمیگشـت.اّمـاخلیفهازچیزیجزپافشـاری وآنعقوبتهـا]وپیامدهـاینا

بـررأیخویـشوآنچـهپیرامونیانـشبرایـشخوشـایندجلـوهمیدادنـد،ابـانمـود؛همانـان

کعـبتفاهـم ایـنروی،بـا کـهویراپلـیبـهسـویخواسـتههایخویـشسـاختهبودنـد.از

ننمـود،مگـربـاخشـونتوبیـانایـنسـخن:»آیـاتـوبـهمـنمیآمـوزی...؟«مـنجایـگاهایـن

 سـخنبـیارزشرادرنیابـم.مگـردرصلـبمردیمشـرکبـودن،ازکرامتانسـانیکهبهخدا 

بارۀهمۀصحابهجریان کاسـتیدر گرچنینباشـد،این ورسـولشایمانآورده،میکاهد؟ا

کـهازصلبهـایمـردانمشـرکانتقـالیافتنـدودررِحمهـایزنـانمشـرکجنبیدنـد   دارد

یـدهبودنـد.اّمااسـامپیشاز وبسیاریشـاننیـزپیـشازاسـامآوردن،بـهخداونـدشـرکورز

خـودراقطـعمیکنـد؛ومگـرصلبهـاورحمهـاچیـزیجـزظرفهاییهسـتند؟

1.ِسـِنّمارمعمـاریازپـدریایرانـیومـادریرومـیبـودکـهقصـرَخَوْرَنـقراسـاخت؛اّمـاپـاداشویآنبودکهکشـتهشـود.
کـهکارنیـککسـیرابـابـدیپاداشدهنـد.)م.( ایـنَمثـلراآنگاهآورنـد
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وانگهیپیشگامیدرقراءتقرآنعزیز،آیابهتنهاییمایۀواالییانساناست،حتیآن

گاهکهبهمفادآنعملنشـود؛چنانکهکعبدرپاسـخخویشبهخلیفه،روشـنسـاخت؟

کـه گمـاننـدارم ایـنسـخنچـهبـود:»بـهخـداسـوگند! کـهمقصـودخلیفـهاز نیـزندانـم

بدانـیپـروردگارتکجـااسـت.«آیـامقصـودشمـکانخداونـدبـود؟خـدایازچنینوصفی

کـهندانـدپـروردگارشدرمکانـیجـاینمیگیرد،شایسـتۀ واالتـراسـت!هـرمسـلمانی بسـیار

گـرمقصـود گفـت:»اودرکمینـگاهاسـت.«ا کـه سـقوطاسـت.وپاسـخکعـبچـهنیکـوبـود

کـهکعـبارادهکردهبـود]=جایگاهغیرمادیخدا[،پـسچرااحتمالداد خلیفـههمـانبـود

ایـن کـهبـافضیلـتوتقـواشـناختهشـده،ایـنرانمیدانـد؟آیـادر کعـب کسـیهماننـد کـه

حـال،قصـدیجـزاهانـتوخـوارسـاختنایـنمردداشـت؟

کهمروانسـکوتخلیفهرانشـانۀبردباریوی  گذشـت گوچه گفتو این وانگهیدر

گسـتاخیدانسـتوخلیفـهرابـرضـّدویبرانگیخـت؟وهمیـنجـا کعـبرادلیـل گفتـار و

کشـیدوفرمـاندادتـااورابرهنـهسـازندوبزننـدوتبعیـد کـهآتشفشـانخشـماوشـعله بـود

تـوانونیرویـیجـزبـا کیفـربینـد!و بـهسـببانـدرزدادندلسـوزانهوصالـحبودنـش کننـدو

تکیـهبـرخـدایواالیبـزرگنیسـت!

راازعثمـانبردارنـد؛پـسهـرکسبیآن ایـنقـومخواسـتهاندتـاپیامدهـایبـدایـنکار

کـهبـرایسـاختنچیـزییکسـانبـادیگـریتبانـیورزد،چیزیسـاختهاسـت!دردنبالۀاین

کـهطلحـهوزبیـراورا آن کـردۀخـودپشـیمانشـدوپـساز  کـهخلیفـهاز روایـتآوردهانـد

کـرد؛واونیزعفوشنمود.سـازندۀاین آنمـردطلـبگذشـت سـرزنشکردنـد،توبـهنمـودواز

گـرخلیفـهاینتواندخشـمبیجایخویـشرادراختیارگیـرد،امیندین  کـها سـخنندانسـته

ودنیـایمـردمقـراردادهنشـود؛زیـراممکـناسـتهـرگاهسرزنشـگرینباشـد،درمهلکههـا

کسـازد. کشـودوهـمدیگـرانراهـا کـههـمخـودهـا گاه فروافتـدوآنراادامـهدهـدتـاآن

بـارۀشورشـگراِنضـّدخود یـورشبـهخانـهاش،در روِز کـهخـودخلیفـهدر ازجملـۀسـخنانی
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کارمخّیـرسـاختهاند:یـابـهازایهـرمـردی ایـنسـه گفـت،ایـنبـود:»اینـانمـرامیـانیکـیاز

کـهبـه کـردهام،مـراقصـاصنماینـدوهیـچیـکرافرونگذارنـد؛ کیفـر کـهدرسـتیـانادرسـت

کـهبـهخطـا کـردنمـن،پیـشازمـنهـمخلفایـیبودنـد بـارۀقصـاص گفتـم:›اّمـادر آنـان

کـسآنـانراقصـاصننمـود.‹....«ایـنسـخنخلیفـهبـهمـا یـاصـوابمیرفتنـدوهیـچ

آسـتانۀکشـتهشـدنش،بـهقصـاص کـهویحّتـیدرسـختترینلحظههـایدر میفهماَنـد

گشـایشوقـدرت،چنیـنمیکـرد؟اّدعـایتراشـندۀدنبالـۀ زمـان تـننـداد؛پـسچگونـهدر

کعبتنداد،بااینروحّیۀاوسـازگارنیسـت. کهخلیفهبهقصاصشـدنازجانب روایت

آنتنگنـایسـختبـدان بـهقصـاصتـنداده[بـود،هرآینـهدر کـرده]و کاری گـراوچنیـن ا

اسـتنادمیکـرد!

کــهآنراطبــریازطریــقســرّیدروغگــوی ایــنمیــان،روایتــیدیگــرنیــزهســت در

کــههمــگانبــرضعفــش کفــر مّتهــمبــه مــردود،ازشــعیِبناشــناخته،ازســیِفحدیثســاز

کعــبافســونمینمــود.ایــنخبــربــهعثمــان کــه اّتفــاقنظــردارنــد1،ازمحّمــدوطلحــهآورده

گــربــداناقــرار ا کعــببپرســدو بــارۀآناز رســید؛پــسپیکــینــزدولیــدبــنعقبــهفرســتادتــادر

کعــب گونــهایدردنــاکتنبیهــشنمایــد.ولیــداوراخواســتوازویســؤالنمــود؛ نمــود،بــه

کــهمــردمازآندرشــگفتشــوند.« بــهســادگیدردســترس کاریاســتآســانو گفــت:»ایــن

ولیــدفرمــانتعزیــرویرادادوماجرایــشرابــامــردمبازگفــتونامــۀعثمــانرابــرایشــانخواند:

گراییــده؛پــسبــرشــمابــادبــهِجــّدوپرهیــزازهزلپیشــگان!« کارهــایشــمابــهجــّد »همانــا

ــهخبرهــا]یجزئــی[دســت گون ــهایــن کــهعثمــانب ایــن از کعــبشــدو ــرضــّد نظــرمــردمب

کــهبــا کســان کــهبــهخشــمآمــدهبــود،همــراهبرخــی کعــبنیــز مییابــد،درشــگفتشــدند.

کــه گاه بــارۀویبــهعثمــاننامــهنوشــت.آن گشــت.ســپسولیــددر اوتنبیــهشــدند،تبعیــد

کــههمشــیوۀوی کعــببــنذیحبکــهومالــکبــنعبــداهلل گشــتند، برخــیبــهشــامتبعیــد

کتـــاب:48/8و140و141و یـــانایـــنســـند،بنگریـــدبـــه:همیـــن بـــارۀراو 1.بـــرایدســـتیابیبـــهســـخنانحافظـــاندر
�333-  326
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کعــببــن ایــنزمینــه، بــود،بــهدماونــدتبعیــدشــدند؛زیــراآنجــاســرزمینجادوگــرانبــود.در

ذیحبکهخطاببهولیدچنینسرود:
کــه راهــی بــه ایــن  کــردی تــا از جایگاهــم بکاهــی، بــدان  گــر مــرا تبعیــد  بــه هســتی ام ســوگند! ا

ــداری! آرزو ن

ع مــن از دیربــاز بــه حــق اســت  کــه از راه خویــش بازگــردم. رجــو  ای زادۀ اروٰی1! خواســتی 

کاری  و آن خواســتۀ تــو ]و برگشــتن مــن از روش خویــش[ را غــول از بیــن بــرده اســت ]و چنیــن 

ممکــن نیســت[.

گردم و جفا و دشنام بینم، در راه خدا چیزی نیست. که به دوردست تبعید  این 

نفرین شبان روزی  من بر تو در دماوند، دراز و مداوم خواهد بود.

یـدوبهاصاحوروبهراه آمـد،کعـبرابازگرداْنـدوبهاونیکیورز چـونسـعیدبـرسـرکار

کـردنامـورشپرداخـت؛اّمـاویسـعیدراکافـردانسـتوبهفسـادواقدامهایبـرضّدعثمان

مموالملوکطبری:137/5]401/4[(
ُ
یـخاأل پرداخـت.)تار

یـخخویـشرازشـتوناهنجـارسـاخته طبـریبـاآوردننامههـایسـرّی،صفحـاتتار

بـارۀهـر کـههمـۀایـنروایتهـاسـاختگیاسـتواودر کردیـم ـدهشـتمیـاد
ّ
اسـت.درمجل

کـهمایـۀانتقـادازعثماناسـت،روایتیسـاختهکهنشـانههایدروغ،آشـکارادرآنپیدا چیـز

ابـوذر   از کـه اسـت همـو و نمایـد رفـو را عثمـان گسـیختگیهای میخواسـته وی  اسـت.

کـهازپیامدهـایدروغوافتـرابـاکداشـته وصالحانـیهمچـونویبدگویـینمـوده،بـیآن

یـان  کـهتبعیـدنمـودنقار گـزارشآناسـت  باشـد.یکـیازنشـانههایآشـکاردروغبـودنایـن

نـهولیـدبـنعقبـه، روزگارسـعیدبـنعـاصبـودهو کعـبدر کوفـهبـهشـاموزدن وعابـدان

کهسازندۀروایتاّدعانمودهاست. چنان

یـخوسـیره نیـزنامـۀعثمـانبـهولیـدصّحـتنـداردودرهیـچیـکازمجموعههـایتار

کـردهبودنـد،زمینـهایبـرای گـزارش گـربرخـیبـهتنهایـیآنرا آننیسـت.حّتـیا نشـانیاز

1.»اروٰی«ناممادرعثماناست.)م.(

)81(
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گفتهانـد: کـه پذیـرشآنپدیـدمیآمـد؛اّمـاایـنروایـتچنـاناسـت
احادیث صحیح ایشان در باره َسجاح، از ُمَسْیلمه1، از ابن حّیان، با امای دوسّی.

و سند باطل همۀ آن ها از ابلیس آغاز می شود و به همو پایان می یابد.2

کـهولیـدآننامهرانـزدهمگانخواند،گویاکوشـیدهبرای گـزارشآمـده ایـن وانگهـیدر

گر بـارضایـتمسـلمانانانجامگرفتهاسـت.ا کار رفتـارخویـشبـاکعـبعـذریبیـاوردوآن

بودهاسـت.اّمـامردم ایـناّدعـادرسـتبـود،فـراواننقـلمیشـد؛زیـراانگیـزهبـراینقلبسـیار

کـهدرسـخنَبـاُذریوجـزاودیدیـد، آنرانشـنیدند؛پـسروایـتنکردنـد.وانگهـیچنـان

کننـدگان نـهازسـرگرم کوفـهاسـتو یـان کعـببـنعبـدهازعابـدانوقار کـه شـهرتداشـته

خویشبهافسونبازیومانندآن!

جایشگفتیبسیاراستکهاینافسونباز_اگراینخوابدرستباشد!_تعزیروکیفر

میگـردد؛اّمـاولیـدبـدکارکـههمـوارهشـرابمینوشـید،بـرایبادهنوشـیاشحـدزدهنمیشـود،

مگـرپـسازنکوهـشخلیفـۀزمـانازجانـبصحابهدرپیاینکار؛واجراکنندۀحدنیزکسـی

جزخلیفه،یعنیموالمانامیرالمؤمنین؟ع؟است!

نیـزدرمیـانآنتبعیـدشـدگان،کسـیبـاناممالـکبنعبداهللنبـوده،بلکهدوصحابی

بـانامهـایمالـکبـنحـارثاشـترومالـکبـنحبیـببودهانـد.همچنیـنبیتهایسـرودۀ

گـرددونهولیـد؛زیراعثمانپسـراروٰی، کعـبمناسـبآناسـتکـهخطـاببـهعثمـانبیان

ایـنسـرودهبـهصراحـتازسـببدوریازوطـنوجفـادیـدنوناسـزا کریـزبـودودر دختـر

راهخدابودهاسـت.اواینسـخنراباآوایرسـا کهدر شـنیدنکعبسـخنرفتهویادشـده

کـهکارشبرایخدانبودهوتنبیهشبهسـبب میگویـدوهیـچکـسگفتـارشراردنمیکنـد

افسـونگریبودهاسـت.

کـردهاسـتبـراینزدیـکشـدنبـه یـخبـازی گونـهدسـتهایهـواوهـوسبـاتار ایـن

کهاّدعایپیامبرینمودندومقصودازدوسّی،ابوهریرهاست.)ن.( 1.َسجاحوُمَسْیلمهدوکسبودند

کاظمیاست. ح
ّ

2.ایندوبیتازقصیدهایازآِنشریفابنفا
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کننـد و بـه بـازی سـرگرم  گـو  گفـت و  گذارشـان تـا بیهـوده  کسـانیدیگـر!»پـس وا بـودناز کسـانیودور

کنند.« ]زخرف/83؛معارج/42[ که وعده داده می شوند دیدار  باشند تا آنروزشان را 

46. خلیفه، عامر بن عبدقیس تمیمی بصرِی زاهِد عابد را به شام تبعید می کند

یـــدعنبـــری یـــخاألمـــموالملـــوک:333/4[ازطریـــقعـــاءبـــنعبـــداهللبـــنز طبـــری]تار

ــایناشایســـت[ ــار]هـ ــاورفتـ کارهـ ــارۀ گـــردآمدنـــدودربـ گروهـــیازمـــردم کـــه کـــرده گـــزارش

ـــا ـــزداوفرســـتندت کـــهمـــردیران گرفـــت ـــرار ـــرایـــنق گفـــتوگـــوپرداختنـــدورأیشـــانب ـــه عثمـــانب

گویـــدواوراازبدعتهایـــشخبـــردهـــد.پـــسعامـــربـــنعبـــداهللتمیمـــیعنبـــری بـــاویســـخن

کـــهعامـــربـــنعبدقیـــسخوانـــدهمیشـــد،نـــزدخلیفـــهفرســـتادند.عامـــرنـــزدویآمـــدوبـــراو را

 درونگشـــتوبـــهویگفـــت:»همانـــاگروهـــیازمســـلمانانگردآمدنـــدودرکارهایـــتنگریســـتند 

کـــنوبـــه گشـــتهای.پـــستقـــوایخداونـــد؟زع؟راپیشـــه کارهایـــیســـنگینمرتکـــب کـــه ویافتنـــد

کارهـــادســـتبکـــش!« ســـویاوتوبـــهنمـــاوازایـــن

کــهاوقــاریاســت؛ گمــانمیکننــد گفــت:»ایــنمــردرابنگریــد!مــردم عثمــانبــهوی

ــهخــداســوگند!او ــد.ب ــامــنســخنمیگوی کوچــکب کارهــای ــارۀ ب ــدودر ســپسویمیآی

کجــااســت؟«عثمــان کــهخــدا ــم گفــت:»مــننمیدان کجــااســت!«عامــر ــدخــدا نمیدان

گفــت:»آری؛ کجــااســت.«عامــر کــهخــدا پاســخداد:»آری؛بــهخــداســوگند!تــونمیدانــی

یــة کمینــگاهاســت!«پــسعثمــانبــهمعاو بــهخــداســوگند!میدانــم.همانــاخــدابــرایتــودر

بــنالعــاص،   بــنابیســفیان،عبــداهللبــنســعدبــنابیســرح،ســعیدبــنعــاص،عمــرو

بــارۀعامــربــنعبــداهللوخواســتۀاو  گــردآوْردتــادر آنــانرا  وعبــداهللبــنعامــرنامــهنوشــتو

گردآمدنــد، آنمــردمرســاندهبــود،بــاایشــانرایزنــینمایــد.چــوننــزدوی کــهاز وخبــری

کــسرادســتیارانودلســوزانیاســت؛وشــمادســتیاران  گفــت:»هرآینــههــر  خلیفــهبــهآنــان

مــن کــهمیبینیــدواز کردهانــد اعتمــادمــنهســتید.مــردمچنــان افــراددرخــور ودلســوزانو

کــهایشــاننمیپســندند،بــه کارهایــی نمایــموازهمــۀ کنــار کارگزارانــمرابــر کــه )83(خواســتهاند
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بــهدســتآوردننظــردرســِتخویــشســخت کــهمیپســندند.پــسدر گرایــم کارهایــی

بکوشیدوآنرابامندرمیاننهید!«

عبداهللبنعامربهویگفت:»ایامیرالمؤمنین!رأیمنبرایتوآناسـتکهایشـانرابه

جهـادفرمـاندهـیتـامشغولشـانداردوبـهتونپردازند؛ودرنبردهاِگردشـانآوریتـاراِمتوگردند 

وهیـچیـکازآنـانجـزبـهخـودنپـردازدوهمـۀهّمتشـانصـرفزخـمپشـتسـتورهاوشـپش

پوستهاشـانشود.«

بـهاوگفـت:»رأیتوچیسـت؟«گفت: سـپسعثمـانبـهسـعیدبـنعـاصروینمـودو

کـنوآن گونـۀاساسـیمعالجـه گـررأیمـاراخواهـی،پـسدردترابـه »ایامیرالمؤمنیـن!ا

بـهرأیمـنعمـلنمـاتـابـههـدفرسـی!«عثمـان آنبیـمداری،ازخـوددورسـاز؛و چـهرااز

گردنـد،آن ک کـهچـونهـا گفـت:»هـردسـتهایراپیشـوایانیاسـت گفـت:»آنچیسـت؟«

گـرآن گفـت:»رأیخوبـیاسـت،ا ِگـردنیاینـد.«عثمـان کاری بـاهـمدر گـروهازهـمبپاشـدو

پیامدهـایناخوشـایندرانداشـت.«

آنگاه،خلیفهبهمعاویهرویکردوگفت:»رأیتوچیست؟«گفت:»ایامیرالمؤمنین!

 رأیمـنبـرایتـوآناسـتکـهکارگزارانـترابازفرسـتیتـاهـریـکازمردممنطقۀخـودراکفایت 

وادارهکند؛ومنبرایتتضمینمیکنمکهمردمخویشراادارهوکفایتنمایم.«

»ای گفـت: داری؟« رأیـی چـه »تـو گفـت: و نمـود روی سـعد بـن عبـداهلل بـه سـپس

امیرالمؤمنیـن!رأیمـنآناسـتکـهمـردماهـلطمـعهسـتند؛پـسازایـنمـالبـهایشـانعطا

کـنتـادلهاشـانبـهتـوبگرایـد!«

گفـت:»بـر گفـت:»رأیتـوچیسـت؟« کـردو آنگاه،خلیفـهبـهعمـروبـنالعـاصروی

کـهراهمیانـه کـن کارهایـتمـردمراناخشـنودسـاختهای؛پـسعـزم کـهخـودتبـا ایـنرأیـم

هـم را آن گـر ا و گیـر؛ گرفتـن کنـاره بـه نمیکنـی،تصمیـم گـرچنیـن ا و گیـری؛ پیـش در را

کارهایـت[تصمیـمقاطعانـهبگیـروپیـشرو!«عثمانگفـت:»وضعتخوب نمیکنـی،]در
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اورویگردانشـدوچون شـده!آیـاایـنبـودکوشـشتـوبـرایمشـورتدادن؟«عثمانمّدتـیاز

گرامیتـراز گفـت:»نـه؛ایامیرالمؤمنیـن!بـهخـداسـوگند!تـونـزدمـن کنـدهشـدند، مـردمپرا

مـابـهگـوشمـردم کـهسـخنهـریـکاز ایـنمطالـبپیشـنهادیمـنهسـتی.اّمـامیدانسـتم

خواهـدرسـیدوخواسـتمسـخنمبـهآنـانرسـدتـابـهمـناطمینـانیابنـد؛پسخیریبهسـوی

تـودورسـازم.« کشـانمیـاشـّریرااز تـو

کهبرمعترضان کارهایخویشفرستادوفرمانشانداد کارگزارانشرابرسر پسعثمان

منطقـۀخویـشسـختگیرنـد.نیـزبدانـاندسـتوردادکـهمـردمرادردسـتههاینظامـیبـرای

کـهمسـتمّریهایافـرادراقطـعنمایـدتـابـهاومحتـاجشـوند  گردآورنـد.وهـمبـرآنشـد  نبـرد

یـخاألمـموالملـوکطبـری:94/5  وازویفرمـانبرنـد.)أنسـاباألشـرافَبـاُذری:43/5]156/6[؛تار

یـخابـنخلـدون:390/2]592/2[( یـخابناثیـر:92/3]275/2[؛تار ]333/4[؛الکامـلفـیالّتار

ابومخنــفلــوطبــنیحیــیوجــزاو َبــاُذری)أنســاباألشــراف:57/5]172/6[(بــهنقــلاز

بــدان کارهــاورفتــارعثمــانرازشــتمیشــمردو کــهعامــربــن]عبد[قیــستمیمــی آورده

اعتــراضمیکــرد.حمــرانبــنابــان،غــامعثمــان،بــهوینامــهنوشــتواوراازحــالعامــر

ــااورابــاخــودبیــاوَردوویچنیــن کریــزنوشــتت خبــرداد.عثمــانبــهعبــداهللبــنعامــربــن

گــران کــهمــردمبــهســببعبــادتوزهــداو کــرد.چــونعامــربــرعثمــاندرآمــدوخلیفــهدیــد

گرامــی یــدواورا گــرددوازوطنــشرانــدهشــود،بــهویلطــفورز کــهتبعیــد میشــمرند

داشتوبهبصرهبازگرداْند.

کتـابالُزهـدازطریـقبـالبـنسـعدروایتنمـودهکهازعامـربنعبدقیس ابنمبـارکدر

نـزدعثمـانبدگویـینمودنـد.ویفرمـاندادکـهاورابـرمرکبـیباپـاالنبـهشـامتبعیـدنمایند.

کـه کنیـزدسـتورداد بـه کنیـزیبرایـشفرسـتادو کاخسـبزسـکنادادو یـهویرادر پـسمعاو

گـزارشدهـد.عامـرهمـۀشـبرابهعبادتمیپرداختوسـحرگاهازخانه حـالویرابـهاو

پـارهای یـهلـبنمـیزدو بـهغـذایمعاو اّولشـببازنمیگشـت؛و تـاپـساز بیـرونمیآمـدو

54/9
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یه کهآنرادرآبمینهادومیخوْردوازآنآبمینوشـید.معاو نانخشـکباخودداشـت

بـه کـهبـهاوصلـهوعطـادهـدو حـالویرابـرایعثمـاننوشـت؛خلیفـهبـهویدسـتورداد

خـودنزدیکـشسـازد.عامـرگفـت:»مـرابداننیـازینیسـت.«)اإلصابـهتألیفابنحجـر:85/3(

 261/2 الفریـد: )العقـد ابنعبدرّبـه و )]436 و ]ص195 194 و ص84 )المعـارف: ابنقتیبـه

اعتراضاتبرعثمانراآورده  ]103/4[(وراغب)محاضراتاألدباء:212/2]476/2[(شماریاز

کردهانـد.ابنقتیبـه کـردنعامـربـنعبدقیـسازبصـرهبـهشـامرایـاد زمـرۀآنهـاتبعیـد ودر

گفتـهاسـت:»اونیکومـردیفضیلتمنـدبـود.«

کـــهدرآنروز،ایـــنمنظـــرهغریـــبوعجیـــببـــود!آیـــا گویـــد:هســـتیاتراســـوگند امینـــی

کـــههمـــۀصالحـــانســـرزمینهادرآنروززیـــرســـتمبودنـــد:یکـــیزیـــر عجیـــبوغریـــبنیســـت

کوتـــاهوســـختبرمیداشـــت؛دیگـــریدرنهانـــگاهچـــاه،زندانـــی گامهـــای یـــوغآزاروســـتم،

بـــود؛یکـــیدرغربـــتازتبعیدگاهـــیبـــهتبعیـــدگاهدیگـــرباشـــتاببـــردهمیشـــد؛دیگـــریاز

ـــرارمیگرفـــتوغضبنـــاکدر پرداخـــتمســـتمّریمحـــروممیگشـــت؛آنیـــک،مـــوردنفـــرتق

اومینگریســـتند؛دیگـــریرامیزدنـــدواســـتخوانهایپهلویـــشرامیشکســـتند؛وایـــن

ــهروی ــاازچـ ــۀاینهـ ــد.همـ ــزامیگفتنـ ــردهدریناسـ ــاپـ ــی،بـ ــۀدینـ ــورجامعـ یـــکرادرحضـ

کردنـــد.مگـــرآن کارهـــایزشـــتاعتـــراض گرفتنـــدوبـــه کـــهبـــرایحـــقخشـــم بـــود؟ازایـــنروی

ـــدان ـــهب ک ـــی کارهای کشـــیدناز ـــادســـت ـــواننداشـــتب ـــرد،ت ـــاایشـــانچنیـــنمیک ـــهب ک کـــس

گـــرچنیـــنمیکـــرد،پیـــشازهـــرچیـــز،خشـــنودی اعتـــراضمیکردنـــد،ایشـــانراقانـــعســـازد؟ا

گـــوارازوی کار،آنپیامدهـــاینا ـــاایـــن ـــودوب خداونـــدوآنگاه،رســـولشوهمـــۀاّمـــتدرآنب

ــارااز ــودوناآرامیهـ ــبمینمـ ــردمراجلـ ــرمـ ــدومهـ ــوشمیشـ ــاخامـ ــتوفتنههـ دورمیگشـ

ــود ــودنامنّیـــتونابـ ــمنمـ کـ ــردموحا ــاختنمـ ــودهسـ ــرایآسـ بـ کار ــانبرمیداشـــت.ایـــن میـ

کارهـــایســـنگینرامرتکـــب کـــه ســـاختنهـــرجومـــرجســـزاوارتربـــودونیـــزبـــرایاوبهتـــرازآنبـــود

کردنوجفاورزیدنبپردازد. گفتنوناراحت شودوبهتبعیدوزدنوناسزا

55/9
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کهاینانبهاشتباه،بهویاعتراضمیکنند،میتوانستهمایشی گرخلیفهبرآنبود ا

کوتـاهمیآمدنـد برخـیخواستههاشـان بـاآنـانصـورتدهـدتـابـهتفاهـمرسـند:یـاایشـاناز

کوتـاهمیآمدنـدتـا بـهیـکانـدازه یـاهـردو پـارهایخواسـتههایشفروگـذارمیکـردو از یـااو

همگـییـکتصمیـمرابرگزیننـد.برپـاسـاختنچنیـنهمایشـیبـرایویبهتـرازتشـکیلآن

بـارۀعامـربـنعبدقیـسبـودکهدرآن،عناصرریشـههایسـتم  مجمـعبـرایتصمیمگیـریدر

کـه کسـانی گـردآورد؛همـان وفتنـهوفسـادوتباهـیوشـاخههایآندرخـِتلعنـتشـدهرا

باسـتموزشـتکاریوبندهسـازیاّمتوآشـوبجوییوتاختوتازشـاندرپیآزوطمع،

گرفتاریهـارابـرایخلیفـهپدیـدآوردنـدودرآنمجلـسودیگـرجایهـا،خلیفـهسـخنی آن

یـا آنـاننشـنید،مگـررأیشـخصیبدخـواهونظـرخیانتپیشـهاییـاافتـرایدروغگویـیو از

بارهـاآنرالعنـتنمـودهبـود.بـاایـنحـال،خلیفهآنان کـهپیامبـربزرگـوار یـه[ ملعونـی]=معاو

اعتمـادخـودمیدانسـت! ودرخـور رادسـتیارانوخیرخواهـاندلسـوز

کـهچگونـهمیـانایـندومـردتفاهـمصـورتپذیرفـت:خلیفـهوپیـک آنگاه،بنگریـد

بـهسـویخـداتوبـهنمایـد؛  کنـدو بـهخلیفـهتذّکـردادتـاتقـواپیشـه  مسـلماناننـزدوی!او

یـانوعابـدانوصاحبنظـران  کـهعالمـانوقار گناهـانسـنگینی انجـامدادن  وویرااز

واندیشـهوراِنمسـلمانانآنهـارابـزرگ]وزشـت[میشـمردند،نهـینمـود.اّمـاخلیفهآنچه

بـهکممعرفتی رااّمـْتبـزرگ]وزشـت[میدانسـتند،کوچـکشـمردواورابـهاسـتهزاگرفتو

بـن کعـبوصعصعـة بـه کـه بـاسـوگندهمـراهسـاخت؛همچنـان را آن و نمـود مّتهمـش

صوحـانهمیـننسـبتنـارواراداد؛زیـراایشـاندارنـدگاندانـشبودنـد؛ودانـشتنهـایـک

کردهانـد. کـهنادانـانآنراتکثیـر حـرفاسـت

تســلیم گــوِش ابــان بــن بــهســخنچینیحمــران کــهخلیفــهچگونــه آن شــگفتتر

کــه گنــاهایــنبــود گنــاهبــزرگدیــدهبــود!آن ارتــکاب کــهخــودشاورادر میســپارد،حــالآن

یــخ بــهبصــرهتبعیــدنمــود.)تار کــرد؛پــسخلیفــهاورازدو حمــرانبــازنــیدرحــالعــّدهازدواج
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یــخابناثیــر:60/3]271/2[(نیــزبــاردیگــربــا األمــموالملــوکطبــری:91/5]327/4[؛الکامــلفــیالّتار

گــوشعبدالّرحمــانبــنعــوفرســاْند؛پــسعثمــانبــرویخشــم رابــه گفــتواوآنراز اوراز

گرفــتواوراتبعیــدنمــود.)تهذیــبالّتهذیــب:24/3]22/3[(َبــاُذری)أنســاباألشــراف:57/5 

ولیــدبــنعقبــهشــکایتنمودنــد،حمــرانرابــه کــهمــردماز گاه گویــد:»عثمــانآن ]172/6[

گســیلداشــتتــاحقیقــتماجــرایویرابرایــشبیــاوَرد.ولیــدبــهاورشــوهدادوچــون کوفــه

گفــتوزبــانبــهســتایشگشــود.ســپسبــامــروان بــارۀولیــددروغ نــزدعثمــانبازگشــت،در او

گفــت:›کارشســهمگیناســت!‹ اوپرســید.حمــران بــارۀولیــداز کــردومــرواندر  دیــدار

بــهســبب گرفــتو گــوشعثمــانرســاندوخلیفــهبــرحمــرانخشــم مــروانایــنســخنرابــه

گفتنشبهوی،اورابهبصرهتبعیدنمودوخانهایبهویبخشید.« دروغ

بـدکاریوبیپروایـیچنینجایگاهی چگونـهخلیفـۀمسـلمانانبـهخبرانسـانیکهدر

گـر فاسـقی بـرای شـما  رگ بـاد!_فرمایـد:»ا کـهخداونـد_نامـش بـز داشـت،اعتمـادنمـود؛حـالآن

که مبادا نادانسته به مردمی آسیب رسانید.«]حجرات/6[؟ کنید  خبری آورد نیک بررسی 

کـهخلیفـه،حمـرانرابـهسـبببـدکاریاشتبعیـد آنگاه،درشـگفتشـویدازایـن

نمودهوسـپسبرایبهسـامانآوردنآشـفتگیحالش،خانهایبهاوبخشـید؛اّمابندۀصالِح

گشـتودربیابانیبیآبوعلفرها راسـتگویموردتصدیق،ابوذرِغفاری،بهربذهتبعید

گیـردونـهسـایبانیتـادرسـایۀآنرود.ایـن کـهنـهچـادریداشـتتـادرآنپنـاه شـد؛چنـدان

اسـتبیارزشـیدنیـانـزدخداونـد!

تقـوا  و زهـد در منزلتـش و اّمـت میـان او جایـگاه و میشـناخت را عامـر خلیفـه  آیـا

او بـارۀویبـهگفتارسـخنچینانگوشسـپردو بـازهـمدر کـیرامیدانسـتو وعبـادتوپا

برابرشایسـتاد، بهمدینهوباردیگربرمرکبیباپاالنبهشـامتبعیدنمودوچوندر رایکبار

کـرد؟یـااورانمیشـناختوازفضیلتهـایویچیـزینمیدانسـت؛ کوچـکوخـوارش

کـهوینماینـدۀآبرومنـدان  یافـت کـهدر کـرد؟آنگاه  پـسبـهگفتـارآنسـخنچیناناعتمـاد
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بـزرگونظرهـایپختـهدربصـرهاسـت،وظیفـه پـرواوپرهیـزوصاحبـانخردهـای واهـل

داشـتتـااورابشناسـد؛زیـراطبیعتـًاچنـانمردمیتنهاکسـیرافرسـتادۀخویشمینمودند

کـهمایـۀخشـم کـهجایـگاهودانـشوعقـلوتقوایـشرابپسـندند.آیـاسـخنویچنـانبـود

پـیچیـزیجـزصـاحاّمـتوسیاسـتگزارانشبـود؟ گـرددیـادر

کــهبپذیریــمخلیفــهعامــررانمیشــناختوصالــحبودنــشرا اســت بســیدشــوار

کنــدهوعطــردلانگیــزفضیلتــشهمــراهنســیمدر نمیدانســت؛زیــرانــاماودرهمــهجــاپرا

امــروز، وســیرهنامههای والبــهالیفرهنگنامههــا بــود یــده وز وهــرســرزمین همــهســوی

عامــرمیــانمــردمودرســرزمینهابــهچشــممیخــورد،از نمونههایــیازآنشــهرتبســیاِر

یــخمدینــةدمشــق: ملــزمنمــود)تار گــزاردنهــزاررکعــتدرشــبانهروز کــهخــودرابــه همــانهنــگام

زاهــدان کــساز اولیــایمقــّربخداونــدونخســتین 169/7]17/26[؛االصابــه:85/3(واورااز

ایــن  آیــادر یــادمیکردنــد. برایــش کرامتهــاوبزرگواریهایــی هشــتگانهمیشــمردندو

رفتــارعثمــان[زشــت کــهخلیفــهاورانشناســد.نیــزآنچــهعامــر]از صــورت،ممکــناســت

کــهاهــلحــّلوعقــددرهمــۀجوامــعاســامیآنروزگار،در میشــمرد،چیــزینبــودجــزهمــان

ــش ــادخوی ــرایفری گوشــیشــنواب ــا ــی،آنرازشــتمیشــمردند،اّم ــحهمگان جهــتمصال

کــهعامــرنیــزنیافــت؛پــسپایــداریخلیفــهبــرناشــنواییبــاپایــداریآنــان نمییافتنــد،چنــان

گشــتوآن گرفتــاریبــسســخت کــهآن گاه گشــتتــاآن بــراعتــراض]بــرخلیفــه[برابــر

گواردرگرفت. رویدادهاینا

کنـونبـامـنبیاییـدتـابـهروایـتضعیفـانبنگریـم:روایـتدروغپـردازیبیاعتبـار،از ا

کـهبـرضعفـشهمـگاناّتفـاقنظـر کفـر ناشـناختهایناشـناس،ازحدیثسـازیمّتهـمبـه

ایـن بـهموجـب وطلحـه. ازمحّمـد بـنعمـر، ازسـیف ازشـعیب، یعنـی:سـرّی، دارنـد،

نمـود  تبعیـد عـّده، درحـال زنـی بـا ازدواج بـهسـبب را ابـان بـن  روایـت،عثمـان،حمـران

کـرد.چـوندورۀتبعیـدشبـدانانـدازه بـهبصـرهتبعیـد ومیانشـانجدایـیافکْنـدواورازدو
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کـهخلیفـه گشـت گونـهای کـهخـدامیخواسـتومیدانسـت،بـهسـرآمـدووضـعویبـه

کـهبـهمدینـهبازآیـد. گـوشخلیفـهرسـید،بـدواجـازهداد دوسـتمیداشـتوخبـرشبـه

کـهاوبهازدواج بـارۀعامربهسـخنچینیپرداختندوگفتند کـهدر همـراهویکسـانیبودنـد

نمـازجمعـهحضـورنمییابـد.پـسعثمـان،عامـررا گوشـتنمیخـوَردودر اعتقـادنـداردو

یـهدرآمـد،نزداوتریـدیافتوبهگونهایشـگفت1از کـرد.چـونویبـرمعاو یـهتبعیـد نـزدمعاو

کـهسـببتبعیـدشچـه گفـت بـهاو کـهبـرعامـردروغبسـتهاند؛و یـهدانسـت آنخـوْرد.معاو

در نیسـت[ ]چنیـن نمییابـم؛ نمـازجمعـهحضـور  در کـه »ایـن گفـت: عامـر اسـت. بـوده

گـروهآغازیـنمـردمبازمیگـردم]وبـهچشـمبسـیاریازکسـان بـا انتهـایمسـجدمینشـینمو

اّمـاازدواجنکردنـم؛درحالـیازبصـرهبیرونشـدمکهبهخواسـتگاریرفتهبودم.  نمیآیـم[.و

اّمـاگوشـتخوردنـم؛دیدیکهگوشـتخـوردم.«)تاریخاألمموالملوکطبـری:91/5]327/4[؛ و

سـدالغابه:]132/3[؛
ُ
یـخمدینـةدمشـق:167/7]9/26[؛الکامـلفیالّتاریخابناثیر:60/3]272/2[؛أ تار

تاریخابنخلدون:389/2]591/2[(

کـهایـنروایـترامأخـذیبـرایبیگنـاهشـمردن کسـانی آیـادرشـگفتنمیشـویداز

یـانسـهگانۀهمیـنسـند راو گـریکـیاز تبعیـدودورسـاختنعامـرمیشـمرند،وا عثمـاندر

ایـنجاوهرموضوعدیگـرکهبهاعتراض روایتـیدیگـرباشـد،آنراباطـلمیداننـد؛اّمـادر در

بهعثمانوعیبگیریازویمربوطاست،بهروایتهمۀآناناحتجاجنمودهاند؟

یـادشـد، او کـهاز کـردندرحـالآنسـخنچین،یعنـیحمـران نظـر وانگهـیپـساز

کـهآیـاسـببنکوهـشیـاتعزیـریـاتنبیـه بایـددرموضـوعایـنسـخنچینیبنگریـموببینیـم

کـهجایـگاهانسـانرافـرودآوَرد؟ یـاازگناهانـیبـهشـمارمـیرود یـاتبعیـدکسـیخواهـدبـودو

بـاببدعـتدردیـنودینشـمارینباشـد، گـراز کـها گفـت بـارۀازدواجنکـردنبایـد اّمـادر

کـهدیـنآنراتشـویقنمـودهاسـت.افـزونبـرایـن، کاریاسـت حـرامنیسـت؛البّتـهازدواج

یـخابناثیـراسـت.درمأخذهـایدیگـر گونـهایعربـی.«کـهبـهنقـلازالکامـلفـیالّتار کتـابآمـدهاسـت:»بـه 1.درمتـن
همیـنگونـهکـهترجمـهشـد،آمـدهاسـت.)م.(
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عامـرپیوسـتهدرپـیخواسـتگاریبـود؛اّمـاکسـیرانمییافتکهباسادهزیسـتیاشسـازگار

بـهاو باشـد.ابوُنَعیـم)حلیـةاألولیـاء:90/2(گویـد:»امیـربصـره،عامـربـنعبدقیـسرافراخوانـدو

کـهچـراازدواجنمیکنـی.‹پاسـخداد: تـوبپرسـم گفـت:›امیرالمؤمنیـنمـرافرمـاندادهتـااز

›مـنازدواجبـازنـانرارهـانکـردهاموپیوسـتهدرپـیخواسـتگاریام.‹امیـرگفـت:›چـراپنیـر

گـردو کـهزرتشـتیانبـهسـرمیبرنـد.پـسا گفـت:›مـندرسـرزمینیهسـتم نمیخـوری؟‹

مـردارنیسـت،آنرامیخـورم.‹ ]مایـۀ[پنیـریچیـزیاز کـهدر شـاهدمسـلمانگواهـیدهنـد

کهنزدامیرانبیایی؟‹پاسـخداد:›برآسـتانۀدرهای این پرسـید:›چهچیزتورابازمیدارداز

کهنیازمندشـما ید؛وآنرا شـمانیازخواهانیهسـتند؛آنانرافراخوانیدونیازهاشـانرابرآور

یـد!‹« گذار نیسـت،وا

یـهپیکی نیـزویازطریـقاحمـدبـنحنبـل،بـاسـندشازحسـن،روایـتنمـودکهمعاو

کارعامـربـنعبدقیـسبنگـرواورابـه نـزدعبـداهللبـنعامـرفرسـتادواورافرمـانداد:»در

بـرایهمسـری کـسراخواهـد، کـههـر وفرمانـشده گرامـیشـمار نیکـیاجـازۀوروددهو

رافراخوانـد  او بپـرداز!«عبـداهلل المـال بیـت از او، ازجانـب را کنـدومهـرش  خواسـتگاری

کـهرامیخواهی کـهتـورادسـتوردهـمهر وگفـت:»امیرالمؤمنیـنبـهمـننوشـتهوفرمـانداده

بیـتالمـالبپـردازم.«گفـت:»مـنهمـوارهبـه خواسـتگاریکنـی؛ومهـرشراازجانـبتـو،از

کـهپـارهای کـس گفـت:»هـر کـس؟« خواسـتگاریمـیروم.«پرسـید:»بـهخواسـتگاریچـه

]نـان[ودانـهایخرمـاراازمـنبپذیـرد.«

گـرآن کـرده،دروغاسـت.ا گـزارش کـهآنچـهسـرّی ایـندوحدیـثنشـانمیدهنـد

کهدردورانحکومتمعاویه،بهعامرپیشـنهاد گزارشراسـتبود،دیگرچهوجهیداشـت

کهمهراورابپردازند؟ کنندوبخواهند ازدواج

گوشـتخـوردنحـال،اّمـا گوشـتنخـوردن؛ایـننیـزحـرامنیسـتودرسـّنت، اّمـا و

گـرکسـیهرگـزگوشـتنخـورد،کارشمکـروهاسـت؛البّتـهمشـروط غیـرواجـباسـت.آری؛ا
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اقتضـاداردکهانسـانازهمۀامـوردنیاغفلت کـهآنراازدیـنندانـد.گاهزهـدبسـیار بـهایـن

ایـنکارعـذریداشـته تهـانمیگرایـد.وانگهـیعامـردر
ّ

ورزد؛پـسزاهـدبـههیـچیـکازلذ

کهحمرانبن گوید:»سـببتبعیدعامرآنبود اسـت.ابنقتیبه)المعارف:ص194]ص439[(

بـازنـاننزدیکینمیکنـدوکاریحکومتی بـارۀوینوشـت:›اوگوشـتنمیخـوردو ابـاندر

کـماسـت_.‹پـسعثمـانبـه کـهازشورشـیانبـرنظـامحا ایـن بـهعهـدهنمیگیـرد_کنایـهاز

گـرایـنویژگیهـاراداشـت،تبعیدشنمـا!‹عبداهللبن ابنعامـرنوشـت:›عامـررافراخـوانوا

کـهدرحـالذبـح اوسـؤالنمـودوویپاسـخداد:›اّمـاگوشـت؛بـهقّصابـیبرگذشـتم عامـراز

گوسـفندیمیخـرم  گوشـتمیـلیابـم، کـردن،نـامخـدارابـرزبـاننمـیآورد.پـسهـرگاهبـه

اّمـا  کـهنمیتوانـمبـهایشـانبپـردازم.و کارهایـیاسـت اّمـازنـان؛مـرا وآنراذبـحمیکنـم.

کارهـایحکومتـی؛جـزمـنچـهبسـیارکسـانندکهبـرایاینکارهـامییابید!‹حمـرانبهوی

گفـت:›بلکـه کسـانیهماننـدتـورامیـانمـابسـیارمگرداَنـد!‹عامـربـهوی گفـت:›خداونـد

گرداَنـد!‹« هماننـدانتـوراازجاروکشـانوحجامتپیشـگان،میـانمـابسـیار

کــهراســتگووامیــنبــود،حقیقــت نمــازجمعــه؛خــودوی نیافتنــشدر واّمــاحضــور

شایســتۀ را وجماعــت امامــانجمعــه گــر ا وی البّتــه نمــود.  آشــکار یــه معاو بــرای را آن

آنروزگار،پذیرفتنــیاســت_ بــارۀوالیــانامــویدر امامــتنمییافــت_کــهچنیــنچیــزیدر

نیابــد. نمــازجمعــهوجماعــتحضــور میتوانســتدر

گنـاهبـزرگبـه کـهایـنروایـتصحیـحباشـدوهمـۀآنچـهبـهویتهمـتزدنـد، گیریـم

آیـد!خلیفـهمیتوانسـتحقیقـتماجـراراازجانـبامیـربصـرهتحقیـقنمایـد؛چنـان شـمار

بـارۀازدواجوپنیـرخوردنونزدامیـراندرآمدن،انجامداد.منندانم روایـتابوُنَعیـمدر کـهدر

کـهترکآن،مایۀوجوبتجّسـس  کـهآیـادرشـریعتآسـانمـا،پنیـرخوردنازواجباتیاسـت

بـرمرکبـیباپـاالن، وبازجویـیگـردد!درهـرحـال،چـهسـببداشـتکـهآنمـردبزرگـوارسـوار

کـهتبعیـدگاهشورشـیانبـرخلیفـهبود؟ ازسـکونتگاهامـنخویـشبـهشـامشـتابانبـردهشـود
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کـدامِخـَردمیپذیـردکـهویبـرایاینکارهایپیشپاافتاده،تبعیدوشـکنجهگردد؟آری؛

غریـقبـههـرخـسوخاشـاکچنـگمیزند!

47. خلیفه، عبدالّرحمان جمحی را تبعید می نماید
کـهخلیفـهتبعیدشـاننمـود،عبدالّرحمـانبـنحنبـلجمحـیبـود. کسـانی ازجملـۀ

گویـد:»خلیفـه،عبدالّرحمـانصحابـیرسـولخدا؟ص؟رابـهقمـوس1درخیبـرتبعیـد یعقوبـی

کارهـایزشـتپسـرودایـِیخلیفـهراناخـوش کـهبـدوخبـردادنـدوی نمـود،بدیـنسـبب

داشتهونیزخودشراهجونمودهاست.«

کــهچــون کردهانــد گــزارش عائــی،ازمصعــب؛وابوعمــر)اإلســتیعاب]قســمتدوم/828[(

عثمــان500000ســّکهازخمــسغنیمتهــایافریقــارابــهمــروانبخشــید،عبدالّرحمــان

چنیــنســرود:
به خداوند سوگندی سخت می خورم که او هیچ کاری را بی حکمت و مهمل واننهاده است.

گردی. اّما تو برای ما مورد آزمایش قرار داده شدی تا به تو آزموده شویم یا خود آزموده 

تــو آن تبعیــد شــده ]= حکــم بــن ابی العــاص[ را بــه خــود فراخوانــده، نزدیــک ســاختی، بــر 
خــاف ســّنت مصطفــی.

کــه پیــش از تــو  کســانی  کار بنــدگان خــدا را بــه خویشــاوندانت وانهــادی، بــه رغــم ســّنت 
درگذشــتند.

کردی. گاه های عمومی را برای خود قرق  یک پنجم غنایم را به مروان بخشیدی و چرا

که اشعری از خراج نزد تو آورد، به نزدیکانت دادی. مالی را 

گشودند. آن دو خلیفۀ امین، راه روشن هدایت را بر ما 

کردند. نه درهمی با خیانت ستاندند و نه درهمی بر هوا و هوس صرف 

کـه کشـند.مرزبانـیدرمعجـمالشـعراءآورده پـسخلیفـهفرمـانداداورادرخیبـربـهبنـد

یـخ:173/2[چنیـنآمـده؛اّمادراإلصابه]395/2[»غموص«اسـت؛چنانکهدربیتهابه 1.درعبـارتیعقوبـی]الّتار
چشـممیخوَرد.درسـِتآن،»َقموص«اسـت]کهکوهیدرخیبربودهوقلعۀابوحقیقیهودیدرآنقرارداشـتهاسـت.

بنگریدبه:معجمالبلدان:398/4)غ.([.

59/9
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زنـدان،ایـنشـعرراسـرود: ویدر
گران و رنج آور، به خدا ِشکوه می برم، نه مردم، مگر ابوالحسن. از این زنجیر 

گورکــن لحــدش را ژرف  ــا  گوی کــه  ــد؛ آن جــا  ــدان غمــوص در خیبــر افکنده ان مــرا در ژرفنــای زن

ســاخته اســت!

گــر  کشــته شــوم؟ ا گشــته ام، بایــد  گــر ســخنی حــق بــر زبــان رانــده یــا خواســتار امانتــداری  ا

کســی بــه یــاری حــق خیــزد؟ کشــته شــوند، دیگــر چــه  حق جویــان 

زندان،بهعلیوعّمارنوشت: نیزاز
که در جایگاه هدایتند و همه باید به ســوی هدایت بشــتابند _ بگو: به علی و عّمار _ آنان 

کنــد و از سبکســری و نادانــی  کــه دیــن خــدا در او اثــر  گاه  جاهــل سبکســر را رهــا نســازید تــا آن 

بــازدارد، هرچنــد صفرایــش  بــه هیجــان آمــده ]و تحریــک شــده[ باشــد.

گاه، ریسمان های مرگ به ما  گردنم را بزند[. آن  از او برای من جز شمشیری نمانده ]تا با آن 

گشته است. راستگویان و نیکان بسته شده و وصل 

گردد. که دلیل و بهانه های این قوم در میان انجمن بیان  گاه  که من مظلومم، آن  او داند 

علیپیوستهباعثمانسخنگفتتاعبدالّرحمانراآزادنمود،بدینشرطکهدرمدینه

سـاکننگـردد.پـسویرابـهخیبـرتبعیـدنمـودودرقلعـهایبـهنـامقمـوصسـکناداد.ویدر

کـهمسـلمانانبـرعثمـانشـوریدندوازهـرسـرزمینبـهسـویشحرکـت گاه همـانجـابـودتـاآن

نمودند.پسعبدالّرحمانسرود:
که خداوند به دست وی، مرا از غل و زنجیر رها ساخت _ ، گر علی نبود _ همو  ا

آن گاه که به غل »جامعه« دست راستم بسته بود، از هیچ کس امید فریادرسی سریع نداشتم.

که بر خدای بی نیاز چشم پوشیده، نجات می دهد! کافری  که مرا از  جانم فدای علی 

عبدالّرحمـاندرصّفیـنهمـراهعلـیبود.طبریازطریقعوانهآوردهکه]عبدالّرحمان[

آنروزمیگفت: بـنحنبلدر
گر مرا بکشید، منم زادۀ حنبل؛ همان که در میانتان، آن شخص ]=عثمان[ را نعثل نامیدم. ا

]173/2[؛ 150/2 یعقوبـی: یـخ تار ]46/5[؛ 25/6 طبـری: الملـوک و مـم
ُ
األ یـخ تار بـه: بنگریـد

60/9
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]198/1[؛ 66/1 ابنابیالحدیـد: تألیـف الباغـه نهـج شـرح دوم/828[؛ ]قسـمت 410/2 اإلسـتیعاب:

اإلصابه:395/2�

بـهزنجیـر نهانـگاهچـاهافتـادو کـهدر گویـد:ایـنبـودیکـیازشـکنجهشـدگان امینـی

کارهـایزشـتاعتـراض کـهبـه کشـیدهشـدوتنهـاسـببتیـرخـاصزدنبـهویایـنبـود

بـارۀوی گرایـشداشـت.سـخندر کـهنیکـووشـناختهشـدهاسـت، نمـودوبـهحقیقـت

گـواهباطنپاک کـهدرچنـدجایتکرارکردیـموبهترین هماننـددیگـریـارانصالـحاواسـت

ایمـاناواسـت. وی،شـعرلبریـزاز

48. خلیفه، علی امیرالمؤمنین را تبعید می نماید

ــانویوعلـــی ــانمیـ روزگارخافـــتعثمـ ــهدر ــارۀآنچـ بـ ــتردنســـخندر گسـ ــاید شـ

بـــهســـرانجامیناســـتودنیبینجامـــد. گذشـــت،عواطـــفراجریحـــهدارســـازدو امیرالمؤمنیـــن

کفایـــتمیکنـــد  انـــدک آنرابـــهخاطـــرســـپرده،همیـــنمقـــدار یـــختنهـــااندکـــیاز  هـــرچنـــدتار

یـــموازســـخنان کریمانـــهمیگذر ایـــنســـخن، رامیشناســـاَند.مـــااز وواقعّیـــتآشـــکار

ازســـاحت یـــم؛ســـخنانیدور گزنـــدۀویخطـــاببـــهعلـــی؟ع؟حرفـــیبـــهمیـــاننمیآور

ـــتآن ـــهمنزل کســـیب ـــه ک ـــهدارد؛جایگاهـــی ـــشبســـیفاصل ـــگاهواالی ـــهازجای ک قدســـیوی

ــت. ــواناسـ ــایآنناتـ ــهژرفـ ــیدنبـ ــانازرسـ بیـ ــدو نمیرسـ

بـهقـرآنوآیههایـشدرشـأنسـرور کـهبـهتسـلیمخـدااسـتواحسـانمـیورزدو کسـی

آورده  بـهپیامبـر؟ص؟وسـخنانآشـکارشدرفضیلتهـایعلی؟ع؟بـاور عتـرتایمـانداردو

کردههـا  بـر بـودهوروحّیـاتارجمنـدشراشـناختهو  وخانـهبـهخانـه،سـالهابـااومجـاور

نزدیـکاشـرافداشـتهوعملکـردنیـکوتاشهـایدرخـورسـپاسویدر ونکردههایـشاز

کـرده؛بـاریچنیـنمسـلمانیرامجالهسـتکه پشـتیبانیازدیـنراسـتمسـتقیمرانظـاره

تـومـروانرا کـه گاه کـششـمرده،چنیـنخطـابنمایـد:»آن کـهخداونـدپا رسـولرا بـرادِر

مـرواننیسـتی.«  تـورادشـنامندهـد؟بـهخـداسـوگند!تـونـزدمـنبرتـراز 61/9 دشـنامدهـی،چـرااو
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کـهمـروانوپـدرش،رانـدهشـدۀرسـولخدابودنـدوخداونـدهـردورا وایـندرحالـیاسـت
لعنتنمودهاست؟1

یابهاوبگوید:»ایابوالحسن؛بهخداسوگند!نمیدانممرگتراآرزودارمیازندگانیات

توبرایکسیدیگرزندهبمانم؛ گربمیری،دوستنمیدارمکهپساز را؛پسبهخداسوگند!ا

کهتورانردبانو گرزندهبمانی،سرکشیراخواهمداشت زیرابرایتجانشینینمییابم وا

بازویخویشوپناهگاهوتکیهگاهخودسازد.تنهارابطۀویباتووپیوندتوبااو،ویرااز

گربمیرد، کها باپدراست کیفرمنحفظمیکند.پسرابطۀمنباتوهمچونپسِربدرفتار

د
ّ
کند._تاپایانآنچهدرهمینمجل بدرفتاری گرزندهماَند،باپدر راسوگوارسازدوا پدر

گذشت_.«؟ )ص18(

تبعیـدنیسـتی.«؟ اوسـزاوار کمتـراز کنـد:»تـونـزدمـنبرتـرازعّمـار؛و یـابـهاوخطـاب

ـد360/4[(
ّ
آثـارطـهحسـین:مجل کامـل الکبـرٰی:ص165]مجموعـۀ )الفتنـة

یابهاوبگوید:»تونزدمنبرایتبعیدشدنسزاوارترازعّمارهستی.«؟2

کردنـشرادوسـتنمیدارنـد  کـهموّرخـانیـاد گویـد  یـاسـخنیسـختوخشـنبـهاو
بیانآنسکوتورزیدیم؟3 ومانیزاز

میـان از و میکنـد دور رسـولخدا؟ص؟ شـهر از را آنحضـرت؟ع؟ همـه، ایـن  از پـس و

بـهابنعّبـاسمیگویـد:»بـهاو خانـهاشحرکـتمیدهـدوبارهـابـهینبـعبیـرونمیفرسـتدو

نـهاوازمـن!« انـدوهباشـمو اودر ینبـعرودتـانـهمـناز کـهبـهِملـکخویـشدر بگـو

کـهچـهچیـزسـببشـدتـاامـامطاهـرپیراسـتهازخطـا  ایـنمـردنمیپرسـد کسـیاز  آیـا

ومعصومازلغزش،برایتبعیدشـدنسـزاوارترازآنمردمصالحباشـدکهخلیفهتبعیدشـان

1.بنگریدبه:397/8و302�

د)ص19(گذشت.
ّ
2.بنگریدبه:آنچهدرهمینمجل

3.بنگریدبه:298/8و299و306و323�
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بـود، کمونیسـتوسوسیالیسـتوپیرمـردیدروغگـو بـهاّدعـایوی،علـی؟ع؟ آیـا نمـود؟

کـهراسـتگوییاشمـوردتصدیـقپیامبـربـود؟یـانـزدویجنبنـدهای راسـتگو همچـونابـوذر

وسـیمایصالحانوهیأت، کهدرشـیوهیرفتار حقیروبدهمچونابنمسـعودبود؛همان

بیـشازهمـۀمـردمبـهرسـولخدا؟ص؟شـباهتداشـت؟

وسـرکش  پـدرش نرینـۀ گزنـدۀ و یـده در فـْرج ندۀ
ُ
زنشـکمگ زادۀ هـم را او آیـاخلیفـه

ودروغگـووگسـتاخبـرخویـشوبرانگیزنـدۀمردمبهگسـتاخیبرخود،میدانسـت،همچون

کهمانندپوستمیاندوچشمپیامبر؟ص؟بود؟ عّمار

کعببنعبدۀصالحوعبادتپیشه؟ آیاویراافسونبازمیشمرد،همانند
گوشـتونمـازجمعـهوازدواجمیدانسـت،همچـونعامـربـن گذارنـدۀپنیـرو یـااوراوا

عبدقیـس،آنقـاریپارسـایعبادتگـر؟
یـاامـامبـهزبـانشـیطانهاسـخنمیگفـتوعقـلودیـننداشـت،همسـانصالحـان

گشـتند؟ کـهتبعید کوفـه
آنپـس گـردد،از مّتهـم کـردار کـهبـهلغـزشدرسـخنیـا پیامبـرپـاک بـادازهمطـراز دور
کـهخـدایبـزرگویراتطهیـرنمـودهوجـانپیامبـرششـمردهوآندوراازمیـانآفریدگانـش
برچسـبهای و دروغهـا و گزافههـا ایـن بـاد  دور نیـز اسـت! برگزیـده وصایـت و نبـّوت بـه

کـهبـهتبعیـدرفتنـد! سـاختگیازآنصحابـۀپـاکنخسـتینوپیـروانایشـانبـهنیکـی

کننـدگان کننـدگانبـهمعـروفونهـی آنبرگزیـدگانپـاکوامـر آری؛خلیفـههـریـکاز
کـهعلـی؟ع؟رانردبـانسـاخته؛واوراپناهـگاهوپشـتوانۀ ازمنکـررافـردیسـرکشمیشـمرد
کـهنمیگـذاَردخشـمخلیفـهبـهآنـانبرسـدومانـِعانجـامخواسـتوی ایشـانمیدانسـت
کتبـارشاعتراض کـهبـهکارهـایها گـروهصالـحراکیفـردهـد میشـدکـهمیخواسـتآن
کـهنـزدوی کسـی کنـارزد؛ داشـتند.پـسایـنتنهـامانـعبـرایدسـتیابیبـههوسهایـشرا
کینـهاشبـهایشـانرا گـراونبـود،آتـش آنمـردانتبعیـدشـدهبـود؛وا بـرایتبعیـدسـزاوارتراز
کـهمیخواسـت،بدانـانروادارد،ممکـنمیگشـت!وخداونـد فرومینشـاْندوهـرسـتمیرا

بـریاریشـانتوانـااسـت. ازمؤمنـانپشـتیبانیمیکنـدو
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وانگهـیعقـلایـنرانمیپذیـردکـهکسـیکهبـهموالمانامیرالمؤمنیـنپنـاهآوَردواماماو

کهخلیفهپنداشته_ ؛زیراکسیجزانسانصالِحهدایت راپناهدهد،سرکشباشد_چنان

کسـیجـزبـاهمیـن کسـیهمچـونویپنـاهنجویـدوآنحضـرت؟ع؟از یافتـۀسـتمدیدهبـه

سـپیدرویان پیشـوای و نیـکان امیـر و مؤمنـان ولـّی وی کـه چـرا نـورزد؛ حمایـت ویژگیهـا

درخشـانچهرهوامـامتقواپیشـگانوسـرورمسـلماناناسـت؛وایـنهمـهرارسـولراسـتگوی

امیـنتصریـحنمـودهاسـت.کاشمیدانسـتمعثمـانازوجـودامیرالمؤمنیـن؟ع؟درمدینـهبـه

چـهاندوهـیدچـارمیشـد؛حـالآنکـهوجـودویرحمتولطفیازخدایسـبحانمتعالی

بـرایهمـۀاّمـتبـود_بـهویـژهدرمحیطـیکـهویبهسـرمیُبرد_وفسـادراازمردمـشمیزدود 

هوسـبازان نعرههـای برابـر در و بازمیداشـت ازچموشـی را مـردم بـر غلبهیافتـه کمـاِن وحا

گونهایدرستدرراهروشنپیشمیُبرد! میایستادومردمرابه

انـدوهمیشـدندوخواهـاندوریاشبودنـدتـاهـر اودر از آز گرانحـرصو آری؛سـودا

آنروز، تـازکند؟فریـادعلیخواهانـۀمـردمدر یـکشـتابانبـهسـویهـدفخویـشتاخـتو

کـژِیجامعـهراراسـتوخّطانحرافیرااصاحنمایـدوآنانرابهراه کـه ایـنروینبـود جـزاز

کـهایـنچیزهـارادوسـتنمیداشـتند. کسـانینبـود روشـنبیـاورد؛اّمـاایـنفریـادخوشـایند

برابرمنافع پـساندوهنـاکشـدنازوجـودعلـی،جنایتـیدرحـّقجامعۀدینیوایسـتادندر

همگانیبود.

گســتاخیبــرامیرالمؤمنیــنرادر  کــهدِر گزنــدهبــود بــهخــداســوگند!همیــنســخنان

یــدوزبانهــای کرامتــشرادر گشــودوپــردۀحرمــتو کامــل، زمــانحیاتــش،بــهصــورت

امــامرانــزدجامعــۀ کــهقــدر نمــود.همیــنعثمــانبــود رابــهرویاودراز بدگــووناســزاپرداز

ــگانامــویوعربهــای ــوهدادوفرومای کوچــکجل ــردم دینــیفروکاســتواورادرچشــمم

بــهبدزبانــیپرداختنــد؛ گســتاخنمــود؛پــسفرزنــدانامّیــهبــااو بیاباننشــینپســترابــروی

گفتــنوزشــتگوییبــه کــههمخصلــتخلیفــۀخویــشبودنــدواورادردشــنام همانــان
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109 49ّ آیۀ نازر شده در بارۀ خلیفه

بــابــرادرش،رهنمــایهدایــت، رفتــار علــی،الگــوواســوۀخویــشســاختندوپیامبرشــانرادر

ــان را در ایــن جهــان و آن جهــان لعنــت  کــه خــدا و پیامبــرش را می آزارنــد خــدا آن کســانی  ــا  ــد.»همان آزردن

کــه پیامبــر خــدای  کســانی  کننــده آمــاده ســاخته اســت.«]احــزاب/57[»و  کــرده و بــرای آنــان عذابــی خــوار 

کــه مــردان و زنــان مؤمــن را بی آنکــه بــدی  ک.«]توبــه/61[»و آنــان  را بیازارنــد ایشــان را عذابــی اســت دردنــا

گناهــی آشــکار را برداشــتند.«]احــزاب/58[ ــار بهتــان و  کــرده باشــند می آزارنــد، هــر آینــه ب گناهــی  و 

49. آیۀ نازل شده در بارۀ خلیفه
کلبـیومسـّیببـنشـریک،بـاذکـر واحـدیوثعلبـیازطریـقابنعّبـاسوسـدیو

بـارۀعثمان؟ضر؟ نازلگشـتهاسـت:»آیا  سـندروایـتکردهانـدکـهایـنسـخنخـدایتعالیدر

گـردان شـد؟ و اندکـی ]از مـال[ بـداد و دسـت بازداشـت؟ آیا نزد  کـه ]از پذیرفتـن حـق[ روی  دیـدی آن کـس را 

کـهویصدقهمیداد  کـه خـود می بینـد؟!«]نجـم/33-35[وماجـراچنینبوده او علـم غیـب اسـت 

شـیریاش،عبـداهللبـنابیسـرح،بـهویگفـت:»اینچه راهخیـرانفـاقمینمـود.بـرادِر ودر

کـههیـچچیـزبـرایخـودتنمانـد!«عثمـانگفت: کـهمیکنـی؟نزدیـکاسـت کاریاسـت

کـهبـاآنچـهمیکنـم،ازخـدایتعالـیرضایـتمیجویمو »مـراگناهـانواشـتباهاتیاسـت

بـهجـایآن، گفـت:»شـترترابـاافـزارسـواریاشبـهمـندهو امیـدگذشـتدارم.«عبـداهلل

گرفـتو گواهـی بـرآن گناهـانتـوراعهـدهدارمیشـوم.«عثمـانآنرابـهویدادو مـنهمـۀ

کـهمـیداد،نـداد.پـسخـدایتعالـیآنآیـاترانـازل آنپـسدیگـربخشـیازصدقاتـیرا از

فرمـود.پـسعثمـانبـهپرداخـتصدقـه،بهتـرونیکوتـرازگذشـته،بازگشـت.

اینروی کهنزولآیهاز تفسـیرنیشـابوریآمده کردهاند.در گروهیازمفّسـراناینرایاد

نبـردُاحد،جایگاهاسـتقرارخویشراترککرد. کـهعثمـاندر بـوده

بنگریـدبـه:أسـبابالّنـزولواحـدی:ص298]ص267[؛الجامـعألحـکامالقـرآِنُقْرُطبـی:111/17 

]73/17[؛الکّشـاف:146/3]427/4[؛غرائـبالقـرآنورغائـبالفرقـاننیشـابوری]209/6[_درحاشـیۀ

جامـعالبیـانطبـری:50/27؛السـراجالمنیـرشـربینی:128/4]134/4[�
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کــهچنیــنســخنسســتیرابــرزبــان گویــد:ازابنابیســرحمایــۀشــگفتینیســت امینــی

کفــر  کــهبــاهیــچیــکازقانونهــایعدالــتســازگارنیســت؛زیــرااحــوالویدرروزگار  رانــده

واســاموبازگشــتشبــهکفــرونزدیکــیاشبــهعثمــاندرزمــانخافــتوییکســاناســت.اّما

مایــۀشــگفتیبســیارازعثمــاناســتکــهایــنخرافــهراازاوپذیرفتــهوشــترشراباافزارســواری

برنمــی دارد.« را  دیگــری  ] گنــاِه[  بــار  کــس  _»هیــچ  گــردد گناهانــش عهــدهدار تــا داده وی بــه

گرفتــهوســپسازصدقــهدادندســتکشــیدهوپنداشــته گــواه ]انعــام/164[ _ودیگــرانرابــرآن

گزیــرتحّقــقخواهــدیافــت؛گویــازمامحســابوکلیدهــایروز کــهســخنایــنمســخرهکنندهنا

کــه گاهــشنمــوده قیامــتدردســتابنابیســرحاســتواوازاحــوالآنروزخبــردارد؛پــسآ

داشــت  خبــر غیــب از عثمــان خــود یــا و اســت گشــته محــو مبادلــه ایــن بــا  گناهانــش

گویــاایــنســخنانخــدایتعالــی کــهســخِنآندوســتیکدلــشبــرحــقاســت! ومیدانســت

کردهبود: رافراموش
کنیــد  پیــروی  را  مــا  راه  گوینــد:  آورده انــد  ایمــان  کــه  آنــان  بــه  کافــر شــدند  کــه  کســانی   »و 

گناهــان آنــان نیســتند.  گناهــان شــما را بر می داریــم؛ و حــال آنکــه بردارنــدۀ چیــزی از  و مــا بــار 

گــران خــود و بارهایــی را همــراه بارهــای خویــش  بی گمــان آنــان دروغگویاننــد. و البّتــه بارهــای 

بر می دارنــد؛ و بی گمــان روز رســتاخیز از آن چــه بــه دروغ می بافنــد بازخواســت خواهنــد شــد.« 

]عنکبــوت/12 و 13[

کیفــر شــود، و جــز خــدا بــرای خــود دوســت و یــاوری نیابــد.«  کنــد بــدان  کار بــدی  کــه  »هــر 

]نســاء/123[

کنــد  کــه همســنگ ذّره ای بــدی  کنــد آن را ببینــد. و هــر  کــه همســنگ ذّره ای نیکــی  »پــس هــر 

آن را ببینــد.« ]زلزلــه/7 و 8[

کرده است.« ]مّدّثر/38[ که  کاری است  گرو  کسی در  »هر 

کند همانا به زیان خویشتن می کند.« ]نساء/111[ گناهی  که  »و هر 

امــروز هیــچ ســتمی نیســت.«  پــاداش داده شــود،  کــرده اســت  کســی بدان چــه  »امــروز هــر 

]غافــر/17[

کرده است پاداش داده شود، و به آنان ستم نمی شود.« ]جاثیه/22[ کسی بدانچه  »و تا هر 
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ایندستکههمگیبیانگرحکمیعقلیهستندکهبازخواست ودیگرآیاتفراواناز

کسیبهجرمدیگری،زشتاست. نمودن

گردرنتیجۀاینسخنش عدلحکممیکندکهابنابیسرح،ایننمونۀگناهورسوایی،ا

گناهیبهدوشکشیدهباشد،تنهاگناهگستاخیورزیدنشبرخدایتعالیوکوچکشمردن

گناهانپیشینعثمان.اّمابامن عظمتآتشعدلالهیونهینمودنازصدقهاست،نه

کهاینسخنسخرهآمیزویراراستمیشمَردوبرآناثر کسیبنگرید کمعقلی بیاییدوبه

عملیبارمیکند؛چندانکهقرآنحکیمبهبطانشمیپردازد!

گرامی، نزولآنآیۀ کهخلیفهپساز کهچشـمبپوشـیموسـخنراویرابپذیریم گیریم

بـهصدقـهدادنبازگشـت؛اّمـاایـنبرایـشسـودینـداردوننـگسسـترأییوسبکسـریرااز

یـابـا گمراهـیاعتنـانمیکـردو گـربـهآنپیشـنهادانحرافـیوهمـراهبـا اونمیزدایـد.آری؛ا

نیرویاندیشـه،ونهباسـرزنشوحیاالهی،ازآنرویبرمیتافت،ویراسـودمندبود.وای

بخشـش و بـذل  در خـود سـیرۀ همـان بـه زیـرا بازنمیگشـت؛ خـود پیشـین رفتـار بـه کاش

گاهبهاریپرداخت! بازگشتوبهچریدنمالخدا،همچونچریدنشتردرچرا

50. خلیفه، راه رهایی از دوزخ را نمی داند
یـخمدینـةدمشـق:58/2]387/5[(ازطریـقاحمـدبـنمحّمـدابوعلـیبـن کر)تار ابنعسـا

کهعمربرعثمانبنَعّفانگذشـتوبهاوسـامداد.عثمانسـامش مکحولبیروتیآورده

راپاسـخنگفـت.پـسعمـرنـزدابوبکرصّدیقآمـدوگفت:»ایخلیفۀرسـولخدا!آیاخبرت

گفـت:»آنچیسـت؟«عمـر گشـت؟« کـهپـسازرسـولخدا،بـرمـانـازل ندهـمازمصیبتـی

بـهاوسـامدادموویپاسـخمنـداد!«ابوبکـرگفـت:»بهراسـتی گفـت:»بـرعثمـانگذشـتمو

بـه نـزدعثمـانآمـد.هـردو گرفـتو گفـت:»آری.«پـسابوبکـردسـتویرا چنیـنشـد؟«

او و آمـدوسـامتداد تـو نـزد گفـت:»عمـر ابوبکـر اوپاسخشـانداد. و گفتنـد ویسـام

گفـت:»ایخلیفـۀرسـولخدا؛بـهخـداسـوگند!ویراندیـدم.«ابوبکـر راپاسـخنـدادی؟«
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کـهرسـولخدا؟ص؟راازدسـت ایـناندیشـهبـودم گفـت:»در اندیشـۀچـهبـودی؟« گفـت:»در

گفـت:»بـهخـداسـوگند! کـهراهرهایـیازدوزخچیسـت!«ابوبکـر دادیـموازوینپرسـیدیم

کارمابگشـای!« گرهاز گفت:»پس منازرسـولخدا؟ص؟پرسـیدمواوخبرمفرمود.«عثمان

اهلل.‹«
ّ

گفت:»رسـولخدا؟ص؟فرمود:›بهدسـتاویزاسـتوارچنگزنید:سـخِنالالهاال ابوبکر

کهسخنرسولخدا؟ص؟  گوشیسنگینبود روزگارپیامبر گوید:آیااینمردرادر امینی

کرانههای راهآنتاپایجانمیکوشیدودرلحظاتشبو کهپیامبردر رانشنید؛سخنی

پـروردگارش،آنرافریادمیکرد؛یعنـیهمانکلمۀتوحید  بعثـتتـالحظـۀدیـدار آغـاز روز،از

اسـت، ماورایـشدوزخ کـه ک ازهـا رهایـی تنهـاسـبب و یگانـهنجاتبخـش کـه ایـن و

کـه نیکـوکار باشـد،  کـه خـود را، در حالـی  کـه: »و هـر  یـدندرکلمـۀتوحیـداسـت؛وایـن اخـاصورز

کـه بـه  کنـد پـس براسـتی بـه دسـتاویز اسـتوار چنـگ زده اسـت.«]لقمـان/22[ »پـس هـر  بـه خـدا تسـلیم 

کافـر شـود و بـه خـدای ایمـان آرد براسـتی بـه اسـتوارترین دسـتاویز چنـگ زده.«]بقـره/256[»و  طاغـوت 

کارهـای نیـک و شایسـته کننـد، آنـان بهشـتیانند.«]بقـره/82[»هـر کـس بـه خـدا  کـه ایمـان آورنـد و  کسـانی 

خ است.«]مائده/72[ کرده و جایگاهش آتش دوز شرک آَرد خدا بهشت را بر او حرام 

 اهلل؛رسـتگارمیشـوید!«
ّ

ال الـه  ل  رانشـنید:»بگوییـد: نـدایرسـولخدا؟ص؟ ایـن آیـا

)التاریخالکبیربخاری:ج4/قسمتدوم/ص14]مج14/8[(

کـهگواهـیدهـدکهمعبودیجزخدانیسـتومحّمدرسـول ونیـزایـنسـخنشرا:»هـر

اواسـت،خداونـدآتـشرابرویحـرامگرداَند.«

گردد.« گوید،بهبهشتدرون  اهلل
ّ

کهخالصانهل اله ال گفتارشرا:»هر وهماین

کـهصادقانـهازدروندل،بـهیکتایـیخداوند  ونیـزایـنگفتـۀاورا:»هیـچکـسنیسـت

ورسـالتمحّمـدگواهـیدهـد،مگـرآنکـهخـداویرابـرآتـشحـرامگرداَند.«

کـههیچبنـدهایآنرابهحقیقت  وهـمایـنسـخنشرا:»همانـاگفتـاریرامیشناسـم

 اهلل.«
ّ

کـهبـرآتـشحرامگردد:ل الـه ال بـرآننمیمیـرد،جـزایـن وازدرونقلـبنمیگویـدو
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)الّترغیـب  منـذری حافـظ را آنهـا از  بسـیار شـماری کـه فـراوان حدیثهـای دیگـر  و

گردآوردهاست. والترهیب:164-160/2]416-412/2[(

گـوشنمیسـپردواز ویـاشـایدایـنمـردآنسـخنانزّریـنرامیشـنید؛اّمـابدانهـانیکـو

کـهپایـۀدعـوتپیامبـربـود،درنیافـت،پـسچـهچیـزرادریافـت  گـرایـنرا  یادشـانمیُبـرد؟ا

کـهآمـدورفـتوراهرهایـیازدوزخراازوی کـداممطلـبرابـهاندیشـهسـپردازپیامبـری و

بازنشـناخت؛پیامبـریکـهجـزبـرایرهانیـدناّمتـشازآتـشمبعوثنشـد،حـالآنکهکتابی

کـهروشـنگرِیهمـهچیـزدرآنبـود؟عثمـاندربـارۀایـنپیامبـر ارجمنـددردسـتداشـت

ایـنچـه گشـت؟ بـرچـهاسـاساسـتوار گمـانداشـتوپایههـایاسـامش باعظمـتچـه

مسـلمانیبـودکـههمـۀروزگارپیامبـرشرادرککـردوسـپسآنحضـرت؟ص؟وفـاتنمـودواین

کـهمایـۀرهایـیاشازآتـشچیسـت؟آری؛پیامبـراسـامدرروشـن بینـواهنـوزنمیدانسـت

گر گناهیبودا سـاختنراههاینجاتورهانیدنبشـرازآتش،ذّرهایفروگذارنکرد؛واوراچه

کسیباآنروشنیبرخوردنکردوبهآموزههایشعنایتنورزیدوآنهارادرنیافت؟

51. خلیفه، تکبیر دادن در هر فرود و فراز نماز را وامی گذارد
ــردهاســت:»فراپشــت ک ــت ــنروای ــنحصی ــرســندازمطــرف،ازعمــرانب ــاذک احمــدب

ــارســولخدا؟ص؟وابوبکــروعمــر کــهب ــادنمــازیآورد ــهی مــراب گــزاردموایــننمــاز  علــینمــاز

کــهبــه گاه کــهویآن بــاعلــینمــازمینهــادم.دیــدم آنپــسروانمیگشــتمو گــزاردهبــودم.از

رکــوعبرمــیدارد،تکبیــرمیگوید.گفتــم:›ایابونجید!نخســتینکس ســجدهمــیرودوســراز

گشــتوصدایــش کــهچــونپیــر گفــت:›عثمــان؟ضر؟ بــود کــهبــود؟‹ گــذارد، راوا کار کــهایــن

و444]590/5  و440 و429 أحمــد:428/4 )مســند وانهــاد.‹« را تکبیــر ایــن گرفــت،  سســتی

و593و597و609و616[(

زمینـۀتکبیـردادندرهرفرود   امینـیگویـد:بـهخواسـتخـدایتعالـی،سـخنکاملدر

مازرسولخدا؟ص؟ 
ّ
کهاینسّنتیمسل ددهمخواهدآمدوخواهیمگفت

ّ
نماز،درمجل وفراز
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کردنـدوپیشـوایانمذاهـب کـههمـۀاّمـتبـرآناّتفـاقداشـتندوصحابـهبـدانعمـل بـوده

کار، گذارنـدۀایـن کـهنخسـتینوا گاهمیسـازد بـرآناّتفـاقنظـرداشـتند.ایـنحدیـثمـاراآ

اوپیـروینمودنـدومـردمنیـزایـنشـیوهراهمچنـاندر یـهوبنیامّیـهاز کـهمعاو عثمـانبـود

م
ّ
پیـشگرفتنـدواّمـت،خواسـتهیـاناخواسـته،بـدانعادتنمودندتاجاییکهسـّنتمسـل

کـهآنراانجاممیداد،احمقشـمردهمیشـد،گویاکاریدور یـادرفـتوهـر از تبـاهگشـتو

ازشـرعمقـّدسانجامدادهاسـت!

کهترکسـّنتتغییرناپذیر اینماجرابرعهدۀاینخلیفهاسـت گوار همۀپیامدهاینا

نمـود.زرقانـی)شـرحالموطـأ:145/1]159/1[(گفتهاسـت:»احمد]المسـند:597/5[  خـداراآغـاز

ابوهریـره گذارنـدۀایـنتکبیـر،عثمـانبـود.طبـریاز کـهنخسـتینوا ازعمـرانروایـتنمـوده

یادراآغـازکنندۀاین کـرد.ابوعبید،ز یـهنخسـتینکسـیبودکـهچنین کـهمعاو کـرده روایـت

یـه یـادبـهسـببرفتـارمعاو نیسـتند؛زیـراز شـیوهدانسـتهاسـت.اینهـابـایکدیگـرناسـازگار

از گروهـی البّتـه نمـود. رهـا را تکبیـر آن عثمـان، دلیـلعمـل بـه گویـا نیـز او و کـرد چنیـن

کهعثمانآنتکبیرراآهستهمیگفت.« راچنینتوجیهنمودهاند کار دانشوراناین

بـاآنچـهدر کـهخلیفـهتکبیـرراآهسـتهمیگفـت، ایـنتوجیـهبرخـیازدانشـمندان

کـهویآنراتـرکنمـود،سـازگارنیسـت.آنچـهابنحصیـنخبـرمیدهـد،تکبیـر خبـرآمـده

گفتـِنآن.پرسـندهنیـزازوی نـهآشـکار نمـازاسـتو گفتـنامیرالمؤمنیـندرهـرفـرودوفـراز

نـهآهسـتهگوینـدۀآن،میپرسـد.نیزاینسـخنکهاز گذارنـدۀایـنکار،و بـارۀنخسـتینوا در

ابنحجـر]فتـحالبـاریبشـرحصحیـحالبخـاری:270/2[وشـوکانی]نیـلاألوطـار:268/2[وجزآندو

گذارد؛ رابهپیـرویازعثمان،وا کار خواهـدآمـد،مایـۀبطـانآنتوجیهاسـتکهمعاویهاین

زرقانـیشـنیدید.آنگونـهکهحدیثشخواهدآمـد،ازمعاویهچیزیجزوانهادن  کـهاز چنـان

ایـنبدعـتخویـش،ازعثمـانپیـروی روایـتنگشـتهواودر نمـاز از کـمگذاشـتنایـنکار و

باشـید! ایـنزمینهبـهانتظار نمـود.پـستـاسـخنیدیگـردر
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نتیجۀ بحث
ازچشـم پـس انتشـارداده، را آن یـخ تار  کـهدسـتجنایتـکار بـود انـدک پـارهای ایـن

ناآرامیهـاولبریـزازفتنههـا  کنـدهاز آ آنروزگاِر  فروبسـتنازذکـررویدادهـایمهـّمرخدادهدر

بـه یـدن ورز میـل و حقایـق ایـن پوشـاندن بـا کـه شـناختهایم را یـخ تار مـا مصیبتهـا! و

باشـد  آزاد بایـد یـخ تار کـه آن مـیورزد؛حـال بـاخواهشهـا،جنایـت وهمراهـی  احسـاس

گردانـدنبـهسـویی، کسـییـاروی یـدنبـه کنـدوتعّصـبورز وهمپـایواقعّیتهـاحرکـت

بـه یـخبـهوظیفـۀخویـشعمـلنکـردهو بیـانتار راهمیانـهبیـروننَبـرد.اّمـاایـنقـومدر آنرااز

باشـد،ثبـت تحریـفحقیقتهـاروینمـودهوآنچـهرابـاخواسـتهایناحّقشـانسـازگار

کـردهوهـرچـهراناخوشایندشـانباشـد،وانهادهانـد!

حرکـت سـبب بـارۀ در »واقـدی گویـد: )]356/4[ 108/5 الملـوک: و األمـم یـخ )تار طبـری

کـهبرخـییاد آورده مصریـاننـزدعثمـانومنـزلگزیدنشـاندر›ذیخشـب‹مطالـببسـیار

شدوبرخیرانیاوردهام؛زیرابهسببزشتیاش،ذکرآنرادوستنمیدارم.«

کـهقاتـانعثمـان اسـبابیرا گفتـهاسـت:»بسـیاریاز همـو)همـان:113/5]365/4[(

کـه سـببهایی بـهخاطـر وانهادیـم؛ نیـز را بسـیاری و نمودیـم یـاد بودنـد، نمـوده دسـتاویز

اسـت.« آنهـا وانهـادن مقتضـی

کارگـزاریرسـید،بـه گویـد:»چـونمحّمـدبـنابیبکـربـه همـو)همـان:232/5]557/4[(

کـهیـادکردنـشرادوسـتنمـیدارم؛زیـرا یـهنامـهنوشـتومیانشـانمکاتباتـیدرگرفـت معاو

کـهعاّمـۀمـردمبرنمیتابنـد.« چیزهایـیدرآنهسـت

درهمیـنکتـاب)306/8(گذشـتکـهواقـدی1درزمینـۀماجـرایمیـانعلـی؟ع؟وعثمـان

کردنشرادوسـتنمیدارم؛ وعلینیز کهیاد گفت:»پسعثمانپاسـخیدرشـتبهویداد

همانندویبهاوپاسـخگفت.«

1.بنگریدبه:شرحنهجالباغهتألیفابنابیالحدید:259/8�

68/9
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یـخ:70/3]286/2[(گوید:»بسـیاریازدسـتاویزهایقتلعثمان ابناثیـر)الکامـلفـیالّتار

کـهمقتضیوانهادنآنهااسـت.« رایـادنکردیـم؛بـهخاطرسـببهایی

اینسـال_یعنیسـال33 _  گفتهاسـت:»در الّنهایه:166/7]186/7[( ابنکثیر)البدایةو

ـهایداشـت
ّ
کار،ادل بـرایایـن مـردمبصـرهرابـهشـامومصـرتبعیـدنمـودو عثمـانبرخـیاز

کـهمـردمرابـرویمیشـورانیدندو کسـانیبودنـد کـهرفتـاروی؟ضر؟ راروامیسـاخت.اینـان

اینماجرا بارۀاو،یاریمیکردندودر دشـمنانرادرفروکاسـتنازمقامخلیفهوبدگوییدر

بـرراهراسـتبـود.« و آنهـاسـتمگربودنـدواونیکوکـردار

یـاد همـو)همـان:177/7]198/7[(گویـد:»کارهایـیرخدادکـههـرچـهراممکـنگـردد،

میکنیـموازخـدایـاریمیجوییـم.«سـپسهـرچـهراخوشـایندشبـودهوبـامیلـشسـازگار

افتاده،یادنمودهکهچیزیجززنجیرهایازدروغهانیستوهیچیکازآنهاصّحتندارد.

کهرأیخویشرا گوید:»کسیازمانخواهد دکتراحمدفریدِرفاعی)عصرالمأمون:5/1(

گردآوریقرآنوجز کهاوازصحابۀبزرگوداراینقشیجاوداندر کنیم؛ دربارۀعثمانبیان

کههیچشبههایدرآنراهندارد.اسامبرهمۀمردم آنوپایبندبهدینیسهلوآسانبود

کهضعف کهبهچشمزهدوسختگیریبهدنیابنگرند.نیزازمانخواهند واجبنساخته

حکومتدورۀعثمانرابررسیم؛بلکهآنچه]دراینکتاب[ازماانتظارمیرود،ایناستکه

رویدادهارابهاختصاربیاننماییم.دربیانوبررسیوذکرآثاراینرویدادهانیزتنهابهمقداری

بسندهمیکنیمکهبرایپژوهشدربارۀعصرعّباسیکهزمینۀکارمااست،الزمباشد.«

ایرادهایواردشـدهبـرعثمانآورده، اشـارهبـهپارهایاز سـپسویآنچـهرایعقوبـیدر

بیـاننمـودهونتیجـۀبررسـیخویـشرابههمانسـخنیرسـاندهکهابناثیـرازگزارشطبری،

مّتهمبهکفـریامردمانی دروغگـو،ازشـعیِبناشـناخته،ازسـیِفوانهـادۀبیاعتبـاِر ازسـرِیّ

ایندسـت،آوردهبود. از

یـخکهـنوتازهراکهبهدسـتخیانتکاران بدینهـابیفزاییـدبسـیاریازکتابهـایتار
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را کـهاندکیازبسـیار بـهگنجینههـایدانـشودیـننـگارشیافتـهاسـت.شـایدهمیـناثرما

گـونومیـزاندانـشوتقـواوصفـات  گونا گاهـیازروحّیـاتخلیفـهوجوانـب  آورده،بـرایآ

را اینهـا باشـد.همـۀهمعصـرانومعاشـرانوی کننـده قانـع افتخارآمیـزش ومنشهـای

گفتـهوهمداسـتاننظـردادهوهماننـدیکدیگـربـاوی بـارۀاویکسـانسـخن یافتـهودر در

کنـوننمونههایـیازسـخنانگفتهشـدهورفتارهایانجـامگرفتهدرآندورۀ رفتـارکردهانـد.ا

سیاهازمصیبتهاواموربسزشترایادمیکنیم:

]سخنان گفته شده و رفتارهای انجام گرفته در بارۀ دورۀ عثمان[

1. سخنان امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب _ صلوات اهلل علیه _

گرمنبهکشـتن بـارۀقتـلعثمانچنیناسـت:»ا 1.پـارهایازسـخنآنحضـرت؟ع؟در

او کـردهبـودم،یـاور نهـی کار ایـن گـراز بـهشـمارمیرفتـم؛یـاا ویفرمـاندادهبـودم،قاتـلاو

که کهویرایارینمود،نتواندبگوید:›کسـییاریاشراوانهاد کسـی شـمردهمیشـدم.اّما

کـهیـاریاشرافرونهـاد،نتوانـدبگویـد:›کسـیبهتـرازمـن،اورا اوبهتـرهسـتم.‹؛وآن مـناز

کرد]وخود   یارینمود.‹منهمۀماجرایویرادریکجملهبرایتانبازگویم:›خودخواهی

کـرد؛وشـمابیتابـینمودیـد  بـهزشـتیچنیـن  وخویشـاوندانشرابـردیگـرانترجیـحداد[و

بـارۀآنخودخـواهوایـنبیتـاب،حکمـیاسـت کردیـد؛وخداونـدرادر بـهزشـتیچنیـن و

کـه]همـواره[تحّقـقمییابـد.‹«)نهـجالباغـه:76/1]ص73[( ]تکوینـی[

گویـــد:»مقصـــودایـــنســـخنوی ابنابیالحدیـــد)شـــرحنهـــجالباغـــه:158/1]128/2[(

ــش ــینۀیارانـ ــرابیشـ ــد؛زیـ ــربودنـ ــشبهتـ ــان،ازیاورانـ ــاریعثمـ ــدگانیـ ــهفروگذارنـ کـ ــت آناسـ

فسقپیشـــگانیهمچـــونمـــروانبـــنحکـــموهمانندانـــشبودنـــدومهاجـــرانوانصـــاراز

کشـــیدند.« یـــاریاشدســـت

کــهدرخانــهاشبــهتنگنــاافتــادهبــود،بــرای کــهابنعّبــاسنامــۀعثمــانرا گاه 2.آن

گفــت: ینبــعرود_ آنازویخواســتهبــودتــابــهملــکخویــشدر آنحضــرت؟ع؟،آورد_ودر
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کــهَدلــویبــزرگبــر کــهمــراجــزشــتریآبکــشســازد »ایابنعّبــاس!عثمــاننمیخواهــد

کــهبیــرونشــومودوبــارهپیــامداد پشــتداشــتهباشــموپیــشوپــسشــوم.بــهمــنپیغــامداد

او از ــهخــداســوگند!آنقــدر کــهبیــرونشــوم.ب ــارپیغــامفرســتاده کنــوندیگرب ــموا کــهبازآی

باشــم!«)نهــجالباغــه:468/1]ص358[( گناهــکار کــهبیــمدارم دفــاعنمــودم

کــهاز گــزارشنمــوده 3.َبــاُذری)أنســاباألشــراف:98/5]221/6[(ازطریــقابوخلــده

کــه کــرد:»ســوگندبــهخدایــی کــهدرخطبــۀخویــش،ازعثمــانچنیــنیــاد علــی؟ضر؟ شــنید

کشــتنشهمــکارینکــردم؛اّمــامرگــشنیــزمــرا معبــودیجــزاونیســت!مــناورانکشــتمودر

اندوهگیــننســاخت.«

اسـت: نمـوده گـزارش یاسـر بـن  عّمـار ازطریـق الکبـرٰی:82/3[ ]الّطبقـات ابنسـعد .4

کشـته گفـت:›مـننـه کـه کشـتهشـد،علـیرابـرمنبـررسـولخدا؟ص؟دیـدم »چـونعثمـان

آننهـی نـهاز آناندوهگیـنشـدم؛نـهبـهآنامـرنمـودمو نـهاز شـدنشرادوسـتداشـتمو

کردم.«)أنساباألشرافَباُذری:101/5]224/6[(

ابیاتـشبـهایـنسـخنامـام؟ع؟اشـاره پـارهایاز کعـببـنجعیـل،در شـاعرشـامیان،

نمـودهاسـت:
که بدعت گزاران را پناه داده است. کنند، این است  که از علی  تنها نکوهشی 

گناهکاران را امروز مقّدم داشته و قصاص را از قاتان برداشته است. و آن 

کــه پرســندگان  گویــد  ک پاســخ دهــد و جوابــی  گــر در بــارۀ قتــل عثمــان از او پرســند، شــبهه نا ا

را بــه تاریکــِی ابهــام انــدازد.

کرده است. کار خشنود بوده و نه ناخرسند؛ نه از آن نهی نموده و نه به آن امر  نه از این 

گزیر باید یکی از این ها بوده باشــد.  نه از آن رنجیده و نه شــادمان گشــته اســت. اّما نا

)کتــابصّفیــنابــنمزاحــم:ص63]ص57[؛العقــدالفریــد:267/2]111/4[؛شــرحنهــج

)]128/2[ 158/1 ابنابیالحدیــد: تألیــف الباغــه

گفتـهاسـت:»کعـبایـنشـعررانسـرود،مگـر بیـانایـنابیـات، ابنابیالحدیـدپـساز

70/9
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بـارۀعثمانکهازهمیندسـتاسـت، کـهبسـیاریازگفتارهـایامیرالمؤمنیـندر آن پـساز

بـه نیـز و اندوهگیـن.‹ نـه  و نـهشـادمانسـاخت مـرا بـهشـامیانرسـید؛همچـون:›قتلـش

گفتنـد:›آیـا بـهوی گفـت:›خشـنودنشـدم.‹ گشـتی؟‹ ازقتلـشخشـنود گفتنـد:›آیـا او

گفـت:›خداونـداورا گفـت:›ناراضـینگشـتم.‹نیـزیـکبـار گشـتی؟‹ قتلـشناراضـی از

بـاردیگـرگفـت:›مـننـهعثمانراکشـتمونهدرکشـتنش کشـت؛ومـننیـزبـاخـدابـودم.‹و

کـهچـونبدیـنآبشـخور گفـت:›مـنمـردیازمسـلمانانبـودم کـردم.‹ونیـزبـاردیگـر یـاری

آنبیـرونآمدنـد،مـننیـزبیـرونآمـدم.‹هـرگاهایـنسـخنانبـه درآمدنـد،درآمـدموچـوناز

کـهخردمنـدانداننـد.« یلـیاسـت گفتـۀویباشـد،هـریـکراتأو راسـتی

یـه،حبیـب کـردهاسـت:»معاو گـزارش 5.ابومخنـفازطریـقعبدالّرحمـانبـنعبیـد

بـنمسـلمۀفهـریوشـرحبیلبـنسـمطومعـنبـنیزیـدبـناخنـسرانـزدعلـیفرسـتاد.مـن

پاسـخ و وشـرحبیل ازسـخنحبیـب درآمدند..._پـس اینـان کـه بـودم علـی درحضـور

کشـته کـهعثمـان؟ضر؟ بـهسـتم گواهـیمیدهـی گفتنـد:›آیـا موالمـانامیرالمؤمنیـن_آندو

کـه گواهـیندهـد کـس گفتنـد:›هـر بـهآندوپاسـخداد:›چنیـننمیگویـم.‹ شـد؟‹وی

اوبیـزاریمیجوییـم.‹سـپسبرخاسـتندوبازگشـتند.علـی کشـتهشـد،از عثمـانبـهسـتم

کـرده  کـه پشـت  گاه  کـران نتوانـی شـنواند، آن  گفـت:›تـو مـردگان را نتوانـی شـنواند و بانـگ و آواز را بـه 

ایمـان  آیـات مـا  بـه  کـه  را  کسـانی  تـو نشـنوانی مگـر  بیـاوری. و  بـه راه  را  کـوران  تـو نمی توانـی  برگردنـد. و 

می آورند و تسلیم حق باشند.‹]روم/52و53[«

مـم
ُ
یـخاأل اواسـت_ ؛تار )وقعـةصّفیـنابنمزاحـم:ص227]ص200-202[_کـهایـنعبـارتاز

والملوکطبری:4/6]8/5[؛الکاملفیالّتاریخابناثیر:125/3]369/2[(

6.َباُذری)أنسـاباألشـراف:44/5]156/6[(درضمنسـخنانعلی؟ع؟بهعثمانآورده

گـوارا؛وباطـلسـبکاسـتوبیمـاریزا؛هـرگاهبـا اسـت:»ایعثمـان!حـقسـنگیناسـتو

تـوسـخنراسـتگوینـد،بـهخشـمآیـی؛وچونبـاتـودروغگویند،خشـنودگردی!«
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7.چونمردمازعثماننزدعلیشکایتمیآوردند،پسرشحسنرانزداومیفرستاد.

کـههیـچ گمـانمیکنـد گفـت:»پـدرت کاربسـیارتکـرارشـد،عثمـانبـهوی کـهایـن گاه آن

گاهتریم.پس کـسآنچـهراخـودشمیدانـد،نمیدانـد؛حـالآنکـهمـابـدانچـهمیکنیـم،آ

گفتهاند ازمادسـتبشـوی!«ازآنپس،دیگرعلیپسـرشرادربارۀچیزینزدوینفرسـتاد.

کـهبیمـارشـده گـزاردننمـازعصـر،همـراهمـروانبـرایعیـادتعلـی کـهروزیعثمـانپـساز

ایـن گـر ا بـهخـداسـوگند! »هـا گفـت: یافـت. راسـنگین او بیمـاری و رفـت نـزدوی بـود،

کهخواهم،باتونمیگفتم.بهخداسـوگند! ]سـنگینی[بیماریتوراندیدهبودم،آنسـخنرا

تـوبرایـمدوستداشـتنیتریـادشمنداشـتنیتراسـت:روززندگانـیاتیـا کـدامروز نمیدانـم

کننـدهایرا گـرزنـدهبمانـی،هیـچ]سرزنشـگرو[شـماتت روزمرگـت؟هـابـهخـداسـوگند!ا

گـربمیـری،هرآینـهبـرتـوانـدوهخواهـم کـهتـوراپناهـگاهوحمایتگـرخویـشنیابـد؛وا نمییابـم

گـرزنـدهماَنـد،پـدررا کـها ازپسـِرآزاردهنـدهاسـت دلسـوز تـو،بهـرۀپـدِر خـورد.پـسبهـرۀمـناز

گاهمیکـردیتـاآن گـربمیـرد،سـوگوارودردمنـدشـود.پـسکاشمـاراازکارخـودآ آزاردهـدوا

کـه یابیـم:یـادوسـتیدرصلـحویـادشـمنیدرگیـرهسـتی!مـراهمچـونکسـیرهـامکـن رادر

میـانآسـمانوزمیـنآویـزاناسـتونـهبـادسـتفرامـیرودونـهبـاپـافرومیافتـد.هـابـهخـدا

گـرتـومـرابکشـی،برایـمجانشـینی گـرمـنتـورابکشـم،برایـتجایگزینـینیابـموا سـوگند!ا

گفـت:»آری؛بـهخـدا تـوزنـدهبمانـم.«مـروان کـهپـساز نخواهـییافـتودوسـتنمـیدارم

کـه آن نشـود،مگـر اسـت،نصیـبدیگـران مـا اختیـار در آنچـه کـه ایـن ودیگـر سـوگند!

نیزههامـاندرهـمشـکندوشمشـیرهامانقطعـهقطعـهگـردد.پسدرزندگـیازپسآنجنگ 

وسـتیز،چـهخیـریباشـد؟«عثمـانبـهسـینۀویکوبیـدوگفت:»تورابهسـخنمیـانماچه

کهمراازپاسـخدادنبهشـمادو کنونبهچیزیمشـغولم کار؟«علیگفت:»بهخداسـوگند!ا

گفـت:›پـس ]بـه هـر حـال مـرا[ شـکیبایی  یوسـف کـهپـدِر تـنبازمـیدارد؛اّمـاهمـانرامیگویـم

که باید بر آن چه وصف می کنید از او یاری خواسـت.‹]یوسـف/18[«)العقدالفرید: نیکوسـت، و خداسـت 

274/2]120/4[؛اإلمامةوالّسیاسه:30/1]36/1[(
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گفتـه،آمـده کـهمعاویـةبـنابیسـفیانراپاسـخ 8 .درنامـهایازموالمـانامیرالمؤمنیـن

یـدهوبـهایشـانحسـدبـردهوبـرآنان اسـت:»یـادکـردهایکـهمـندربیعـتبـاخلفـاکنـدیورز

سـتمکـردهام.اّمـاسـتم؛پنـاهبـرخـداکهچنینباشـد.واّمابیـزاریازآنان؛پسبهخداسـوگند!

رانـده  سـتم عثمـان بـر مـن کـه کـردهای یـاد نیـز نخواهـم. عـذر مـردم از زمینـه ایـن  در

وپیونـدخویـشرابـااوگسسـتهام.عثمـانچنـانکردکهمیدانی؛ومـردمنیزبااوچنانکردند

کـهخبـریافتـهای.تـومیدانـیکـهمـنازکاراوکنارهگرفتـم؛مگراینکـهبخواهیبهمنتهمت

کـرده  کـهازکشـندگانعثمـانیـاد  جنایـتبزنـی؛پـسهـرچـهخواهـی،تهمـتبـزن!واّمـاایـن

کاراندیشـیدموزیـروبمـشراسـنجیدم   وخواسـتهایتـاآنـانرابـهتـوتحویـلدهـم؛درایـن

گرازگمراهیخوددسـتنکشـی، ودیدمکهنتوانمایشـانرابهتووکسـیغیرازتوبازسـپارم.ا

بـهزودیبـهتـوخواهیـمفهمانـدکـههمانانبهسـراغتخواهندآمـدوتورابـهزحمتنخواهند

کوهوخشکیودریا،درپیایشانبرآیی!« افکندکهدردشتو

 10/2 الباغـه: نهـج ]138/4[؛ 268/2 الفریـد: العقـد ]ص90[؛ ابنمزاحـم:ص102 صّفیـن )وقعـة

]ص368[؛شرحنهجالباغهتألیفابنابیالحدید:409/3]78/15[(

کـهروزجمعـهعثمـانبـرمنبـر گـزارشنمـوده 9.طبـریازطریـقاسـماعیلبـنمحّمـد

گفـت:»کتـابخـدا فـرازشـدوسـتایشوثنـایخـدایرابـهجـایآورد.مـردیبرخاسـتو

گفـت[  برخاسـت]وچنـان تـاسـهبـار گفـت:»بنشـین!«اونشسـتو رابـهپـایدار!«عثمـان

کـه وعثمـانفرمـاِننشسـتنشداد.پـسمـردمبـهسـویخلیفـهسـنگانداختنـدتـاجایـی

کـهبیهـوشبـود،بـهخانـهاشبردنـد. آسـماندیـدهنمیشـد.آنگاه،ازمنبـرفروافتـادواورا

کـه دیـن خویـش  مـردیازدربانـانعثمـان،بـاقرآنـیدردسـت،بیـرونآمـدونـداداد:»کسـانی 

کارشـان  آنهـا نـداری؛  بـا  تـو هیـچ پیونـد و بسـتگی  گـروه شـدند  گـروه  کندگـی سـاختند و  را دسـتخوش پرا

کـهبیهـوشبـودو بـا خداسـت و بـس.«]انعـام/159[علـیبـنابی طالـببـرعثمـان؟امهضر؟درآمـد

گفـت:»ایامیرالمؤمنیـن!تـوراچـهشـدهاسـت؟« گرفتـهبودنـد.علـی بنیامّیـهپیرامونـشرا

بـاامیرالمؤمنیـن کسـاختیو بنیامّیـهیکصـدابـهاوروینمودنـد:»ایعلـی!تـومـاراهـا

72/9
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گـربـهآنچهخواهیدسـتیابـی،دنیابرتـوتلخخواهد چنیـنکـردی.هـابـهخـداسـوگند!ا

]364/4[؛ 113/5 طبـری: الملـوک و مـم
ُ
األ یـخ )تار برخاسـت. خشـمگینانه علـی پـس گشـت!«

یـخابناثیـر:67/3]282/2[( الکامـلفـیالّتار

کـهعمـروبـنالعـاصازسـوارهای 10.ابنقتیبـه)اإلمامـةوالّسیاسـه:42/1]48/1[(آورده

پرسـید:»چـهخبـر؟«گفـت:»عثمـانکشـتهشـد.«عمـروگفـت:»مـردمچـهکردنـد؟«گفت:

کـرد؟«پاسـخداد:»ولیـد کشـندگانعثمـانچـه گفـت:»علـیبـا »بـاعلـیبیعـتنمودنـد.«

کار گفـت:›مـننـهبدیـن اوپرسـید.علـی بـارۀقتـلعثمـاناز بـنعقبـهبـرویدرآمـدودر

نـهبـهاندوهـمافکنـد.‹«عمـرو کـردم.نـهمـراشـادمانسـاختو آننهـی نـهاز امـرنمـودمو

کارشـانرضایـت کـهبـه کـرد؟«پاسـخداد:»بـیآن کشـندگانعثمـانچـه گفـت:»پـسبـا

گـرخـودتبـهکشـتنعثمـانفرمـاننـدادی،آنرا دهـد،پناهشـانداد.مـروانبـهاوگفـت:›ا

گـرویرانکشـتی،قاتانـشراپنـاهدادی.‹«عمروبـنالعاصگفت:»به کـردی؛وا مدیرّیـت

کاریآشـفتهومبهـمنمـود.« خـداسـوگند!ابوالحسـن

11.اعمـشازحکـمبـنعتیبـه،ازقیـسبـنابیحازمگزارشنمودهاسـت:»ازعلی؟ع؟ 

کفـروبازمانـدگان گفـت:›ایفرزنـدانمهاجـران!بـهسـویسـران کوفـه کـهبـرمنبـر شـنیدم

کـهبـرایخونخواهـِی کنیـد کسـیحرکـت کنیـد؛بـهسـوی یـاورانشـیطانحرکـت احـزابو

کـهدانـهراشـکافتوجانـدارانراپدیـدآوْرد!وی گناهـانمیجنگـد.سـوگندبـهآن بارکـِش

گرانشـانچیـزی بـار  از درعیـنحـال، و بـردوشمیکشـد قیامـت  روز تـا را مـردم گناهـان

نمیکاهد.‹«)شرحنهجالباغهتألیفابنابیالحدید:179/1]194/2[(

کـهقیـسبـنابیحـازم1درآن گرفتـه گویـد:ابنابیالحدیـدبدیـنحدیـثایـراد امینـی

کـهاینحدیـثراروایـتنمودهاسـت:›همانا اسـت.ویگفتـهاسـت:»همیـنقیـساسـت

کـهمـاهرادرشـبچهاردهـممینگریـد؛  قیامـت،پروردگارتـانرامیبینیـد،همچنـان روز  در

1.قیسازروایتگرانصحیحمسلموصحیحبخاریاست.

73/9
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گونۀیکسـاناورامیبینید[.‹اسـتادان ودردیدنویبهشـماسـتمنمیشـود]وهمگانبه

ـممـابـهویایـرادگرفتـهواورافاسـقشـمردهوروایتـشراناپذیرفتنـیدانسـتهاند؛زیرااو
ّ
متکل

کـهدرخطبۀخویـشبرمنبرکوفهگفت:“بهسـویبازماندگان گفتـهاسـت:›ازعلـیشـنیدم

کـهبـه کینـهاشدردلـمراهیافـت.‹وهـر یـدمو کیـنورز کنیـد!”پـسبـهاو احـزابحرکـت

کـهبـه کینـهورزد،روایتـشپذیرفتنـینیسـت.«سـپسابنابیالحدیـدبیـاننمـوده علـی؟ع؟

بارکـِشگناهـان،معاویهاسـت؛وگفتهاسـت:»ایناز فـرضصّحـتایـنروایـت،مقصـوداز

یـهحمایـتمیکردنـد؛وهـرکـسازجـاندیگـریحمایـت کـهآنـانازجـانمعاو آنرواسـت

کنـد،بـرایاوجنگیدهاسـت.«

پـروردگاردارای ایـنمـردبپرسـد:روایـتنمـودنحدیـثدیـدار کـهاز کسـینیسـت آیـا

کـهبخـاری)الّصحیـح]1671/4[(ومسـلم)الّصحیـح کاسـتیوانحـرافاسـت؛حـالآن کـدام

کسـیبـهایـنپیشـوایان ]213/1[(واحمـد)المسـند]482/5[(نیـزآنراروایـتنمودهانـد؟آیـا

کردهانـد؟ کـهچـراآنحدیـثراروایـت گرفتـه ایـراد

کیـنمـیورزد،فاسـقوروایتـشناپذیرفتنـیباشـد_کـه کـهبـهعلـی؟ع؟ گـرهـر وانگهـیا

بـازاراعتبـارچـهارزشـیدارنـد؟چـه کتابهـایصحیـحدر البّتـهحـق،همیـناسـت_دیگـر

بسـیارندروایاتـیازدشـمنانامیرالمؤمنیـن،ازجملـههمیـنقیـسبـنابیحـازمکـهدرهمیـن

ـِفایـنآثـار،احادیثـیازطریـقهمـو
ّ
کتابهـایصحیـحبـهچشـممیخورنـدوپیشـوایانمؤل

آوردهانـدوویازراویانشـانبـهشـمارمیآیـد!

ـــیســـتم ـــهعل ـــدقیـــسب ـــهپذیرفتهان ک ـــاآن ـــهحدیثشناســـاناهـــلســـّنتب ک دیگـــرآن

یـــدودرحـــقویبیانصافـــیمینمـــود،بـــهوثاقـــتویتصریـــحنمـــودهوروایتـــشرا میورز

ــِی کوفـ ــراشاورا ــمردهاند.ابنخـ ــندهاشـ ــنسـ ــشراازصحیحتریـ ــتهوحدیثـ ــتواردانسـ اسـ

)الّثقـــات ثقـــهشـــمردهوابنحّبـــان را یـــخ:431/3[وی ]الّتار واالمقـــامدانســـتهوابنمعیـــن

گفتـــهاســـت:»دانشـــوران،همچـــون کـــردهوابنحجـــر زمـــرۀافـــرادثقـــهیـــاد ]307/5[(اورادر
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گویـد:»تأویـلنمـودنایـنسـخنبـر ابنابیالحدیـد)شـرحنهـجالباغـه:58/4]156/16[(

چـون کشـتند. را عثمـان کـه بودنـد کسـانی همـان مصریـان زیـرا اسـت؛ سـخت مـن

کـهازخداونـدنافرمانـیشـد،بـهخاطرخدا گاه کـهایشـانآن امیرالمؤمنیـن؟ع؟گواهـیدهـد

یـدهومنکرانجـامداده کـهعثمـانعصیانورز میاسـتبـرایـن
ّ
خشـمگرفتنـد،گواهـیمسـل

بـارأیخویـش،آنسـخنرا بـهبیراهـهرفتـهو ـفافکنـدهو
ّ
اسـت.«سـپسویخـودرابـهتکل

تمـام حّجـت آن بـا  و نمیشـود حـق جایگزیـن بیراهـهروی، و ـف
ّ
تکل اّمـا نمـوده؛ تأویـل

دیگـر بـا نمایـد؛ تأویـل و بینـدازد ـف
ّ
تکل بـه را ایـنجـاخـود  در کـهوی گیریـم نمیگـردد!

کـههماننـدهمیـنسـخن وسـایرصحابـهچـهمیکنـد امیرالمؤمنیـن موالمـان گفتارهـای

تأویـلهمـۀآنهـاخـودرابـه کـهدر آیـامـارامیرسـد اسـتوازصدهـامـورددرمیگـذرد؟

کن! گاهسؤال انسانیآ بارۀاین،از فافکنیموبهبیراههرویم؟در
ّ
تکل

بـارۀعثمـان، گردآمدنـدواعتراضـاتخـودرادر کـهمـردمنـزدامیرالمؤمنیـن گاه 14.آن

بـهاوشـکایتنمودنـد،آنحضـرت؟ع؟نـزدعثمـاندرآمـدوگفـت:

ــه ــهنمایندگــیبرگزیدهانــد1.ب ــووخودشــانب »مــردمفراپشــتمــنهســتندومــرامیــانت

تــورابــه کــهخــودتندانــی؛و گویــم.چیــزیراســراغنــدارم کــهبــهتــوچــه خــداســوگند!ندانــم

ــادر ــی.م ــامیدانیــم،میدان ــوهــرآنچــهرام ــهخــودتنشناســی.ت ک کاریرهنمــوننشــوم

زمینــهای]بــاپیامبــر[بــهخلــوت کــهازآنخبــرتدهیــمودر چیــزیبــرتــوپیشــینجســتهایم

کــهآنرابــهتــوبرســانیم.2آنچــهرامــادیدیــم،تــونیــزدیــدی؛وآنچــهرامــاشــنیدیم، نبودهایــم

کــهمــابــارســولخداهمنشــینبودیــم،تــونیــزبــودی.فرزنــدابوقحافــه   تــونیــزشــنیدی؛وچنــان

توســزاوارترنبودند.ازلحاظپیوندخویشــاوندی کــردنبــهحق،از وفرزنــدخّطــاببــرایعمــل

توضیـح و شـرح بـه وخودشـان تـو میـان »مـرا میشـود: چنیـن آن معنـای کـه آمـده »استفسـرونی« کتـاب متـن در .1
)م.( اسـت. درسـت همیـن کـه آمـده »استسـفرونی« الباغـه نهـج شـریف کتـاب نسـخههای در اّمـا برگزیدهانـد«؛

گاهیعثمانوبازداشـتهشـدنشازخطاوگناهکفایت 2.روشـناسـتکهمقصودامام؟ع؟زمینههاییاسـتکهبرایآ
مینموده؛وگرنهویرادرزمینههایبسـیار،همپیشـینهبودهوهمخلوتبارسـولخدا؟ص؟.)م.(

)111(

کـــس ذهبـــی]درمیـــزاناإلعتـــدال[همگـــیدرحّجـــتشـــمردنقیـــساّتفـــاقنظـــردارنـــدوهـــر

کنـــد،خـــودشرابـــهزحمـــتانداختـــهاســـت.«بنگریـــدبـــه:تهذیـــب بـــارۀاوچـــونوچـــرا در

الّتهذیب:386/8]346/8[�

کـه یلـیاسـتبیمایـه یـهدانسـته،تأو گناهـانرامعاو بارکـِش کـهمقصـوداز اّمـاایـن و

بـارۀحدیـثرسـیدهاز یـهدر زبـانعـربدوراسـت؛هماننـدتأویـلمعاو ]رونـدو[سـاختار از

کشـت.« پیرامـونعّمـار:»گـروهسرکشـندهازحـق،تـوراخواهـد پیامبـر؟ص؟در

یــدن  ورز کنــدی ســبب بــه را مــردم و میخواْنــد خطبــه امیرالمؤمنیــن موالمــان .12

وبازنشستنشــانازجهــادســرزنشمینمــودوآنــانرابــهحرکــتبــهســویشــامیانفرامیخواْند.

اشــعثبــنقیــسبــهاوگفــت:»چــراهمــانکارزادۀَعّفانرانکنــی؟«امامبهاوگفــت:»کارزادۀ

کــه کــهنــهدیــنداردونــهپشــتوانهایبــااواســت.مــردی َعّفــانمایــۀرســواییبــرایکســیاســت

 بــهدشــمنشامــکاندهــدتــااســتخوانشرادرهــمشــکندوپوســتشرابرکنــد،رأیــشسســت 

گــرخواهــی،چنیــنبــاش؛اّمــامــنپیــشازآنکــهچنیــنفرصتیبه وعقلــشناقــصاســت.تــوا

دشــمندهــم،اورابــاشمشــیرَمشــَرفی1ضربــهایزنــم!..._تــاآخــرخطبــه_«)شــرحنهــجالباغــه

تألیفابنابیالحدید:178/1]191/2[(

کـردناشـتربـهفرمانرواییبـرمصریان،به کـهعلـی؟ع؟هنـگاممنصـوب نامـهای 13.در

کشـتن کـه]در بنـدۀخـدا،علـیامیرالمؤمنیـن،بـهمردمـی آنمـردمنوشـته،آمـدهاسـت:»از

کردند  کسـانیدرزمینخداوند،اورانافرمانی که گاه عثمان[برایخداخشـمورزیدند،آن

ومقیمومسـافرگسـتردو وبـدکار وحّقـشراازمیـانبردنـدوسـتم،سـراپردهاشرابـرنیکـوکار

کـهبـدانعملشـودومایۀآسـایشگرددومنکرینمانـدهبودکهاز هیـچمعروفـینمانـدهبـود

یـخاألمـموالملـوکطبـری:55/6]96/5[؛نهـجالباغه:63/2]ص410[؛شـرح آناجتنـابشـود.«)تار

نهـجالباغـهتألیـفابنابیالحدیـد:29/2]77/6[(

کهشمشیرشآبداروشهرهبودهاست.)م.( 1.منسوببهجاییبهنامَمشارف
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گویـد:»تأویـلنمـودنایـنسـخنبـر ابنابیالحدیـد)شـرحنهـجالباغـه:58/4]156/16[(

چـون کشـتند. را عثمـان کـه بودنـد کسـانی همـان مصریـان زیـرا اسـت؛ سـخت مـن

کـهازخداونـدنافرمانـیشـد،بـهخاطرخدا گاه کـهایشـانآن امیرالمؤمنیـن؟ع؟گواهـیدهـد

یـدهومنکرانجـامداده کـهعثمـانعصیانورز میاسـتبـرایـن
ّ
خشـمگرفتنـد،گواهـیمسـل

بـارأیخویـش،آنسـخنرا بـهبیراهـهرفتـهو ـفافکنـدهو
ّ
اسـت.«سـپسویخـودرابـهتکل

تمـام حّجـت آن بـا  و نمیشـود حـق جایگزیـن بیراهـهروی، و ـف
ّ
تکل اّمـا نمـوده؛ تأویـل

دیگـر بـا نمایـد؛ تأویـل و بینـدازد ـف
ّ
تکل بـه را ایـنجـاخـود  در کـهوی گیریـم نمیگـردد!

کـههماننـدهمیـنسـخن وسـایرصحابـهچـهمیکنـد امیرالمؤمنیـن موالمـان گفتارهـای

تأویـلهمـۀآنهـاخـودرابـه کـهدر آیـامـارامیرسـد اسـتوازصدهـامـورددرمیگـذرد؟

کن! گاهسؤال انسانیآ بارۀاین،از فافکنیموبهبیراههرویم؟در
ّ
تکل

بـارۀعثمـان، گردآمدنـدواعتراضـاتخـودرادر کـهمـردمنـزدامیرالمؤمنیـن گاه 14.آن

بـهاوشـکایتنمودنـد،آنحضـرت؟ع؟نـزدعثمـاندرآمـدوگفـت:

ــه ــهنمایندگــیبرگزیدهانــد1.ب ــووخودشــانب »مــردمفراپشــتمــنهســتندومــرامیــانت

تــورابــه کــهخــودتندانــی؛و گویــم.چیــزیراســراغنــدارم کــهبــهتــوچــه خــداســوگند!ندانــم

ــادر ــی.م ــامیدانیــم،میدان ــوهــرآنچــهرام ــهخــودتنشناســی.ت ک کاریرهنمــوننشــوم

زمینــهای]بــاپیامبــر[بــهخلــوت کــهازآنخبــرتدهیــمودر چیــزیبــرتــوپیشــینجســتهایم

کــهآنرابــهتــوبرســانیم.2آنچــهرامــادیدیــم،تــونیــزدیــدی؛وآنچــهرامــاشــنیدیم، نبودهایــم

کــهمــابــارســولخداهمنشــینبودیــم،تــونیــزبــودی.فرزنــدابوقحافــه   تــونیــزشــنیدی؛وچنــان

توســزاوارترنبودند.ازلحاظپیوندخویشــاوندی کــردنبــهحق،از وفرزنــدخّطــاببــرایعمــل

توضیـح و شـرح بـه وخودشـان تـو میـان »مـرا میشـود: چنیـن آن معنـای کـه آمـده »استفسـرونی« کتـاب متـن در .1
)م.( اسـت. درسـت همیـن کـه آمـده »استسـفرونی« الباغـه نهـج شـریف کتـاب نسـخههای در اّمـا برگزیدهانـد«؛

گاهیعثمانوبازداشـتهشـدنشازخطاوگناهکفایت 2.روشـناسـتکهمقصودامام؟ع؟زمینههاییاسـتکهبرایآ
مینموده؛وگرنهویرادرزمینههایبسـیار،همپیشـینهبودهوهمخلوتبارسـولخدا؟ص؟.)م.(
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کــه ــربــودیوبــهافتخــاردامــادیاورســیدی ــوازآندونیــزبــهوینزدیکت ــارســولخدا؟ص؟ت ب
گیــر،خــدایرا!بــهخــداســوگند! آندونرســیدند.پــسدربــارۀخویــش،خــدایرادرنظــر
گرداننــد.راههــاروشــناســت  کــهدانایــت کــهبینایــتســازندونــاداننیســتی کــورنیســتی  تــو
اســت پیشــوایی او، نــزد خــدا بنــدگان گرامیتریــِن کــه بــدان برپــا. دیــن، رهنشــانهای و
عدالتپیشــهکــههــمخــودشهدایــتیافتــهوهــمدیگــرانراهدایــتنمایــدوســّنِتشــناخته
کنــدونشــانههایی کــههمانــاســّنتهاتابنا رابــرپــایداردوبدعــتناشــناختهرابمیراَنــد؛
دارنــدوبدعتهــانیــزآشــکارندوداراینشــانههاییهســتند.ونیــزبدتریــِنمــردمنــزدخداونــد،
کشــاَند  گمراهــی ــه گمــراهاســتوهــمدیگــرانراب ــههــمخــود ک  پیشــواییاســتستمپیشــه
از مــن گرداَنــد. زنــده را وانهــاده بدعــت و بمیراَنــد را رســولخدا؟ص؟[ ]از برگرفتــه وســّنت
ــد،حــالآن کــهفرمــود:›درروزقیامــت،پیشــوایستمپیشــهرادرآورن رســولخدا؟ص؟شــنیدم
گردیــدِن کــهبــااونــهیــاوریاســتونــهپوزشخواهــی؛ودرآتــشدوزخــشافکننــدوهمچــون
کشــیدهشــود.‹تــورابــهخــداســوگند آســیاب،درآنبگــرددوســپسدرژرفــایآنبــهبنــد
ــر]ایــنســخنرســولخدا؟ص؟[  کــهازپیشت کــهپیشــوایمقتــولایــناّمــتنباشــی؛ میدهــم
کشــتار کشــتهمیشــودودِرجنــگو کــه گفتــهمیشــد:›درایــناّمــت،پیشــواییخواهــدبــود
کارهاشــانرابــرایشــاندگرگونــهجلــوهمیدهــدو راتــاروزقیامــتبــرایــناّمــتمیگشــایدو
َکَنــد1؛پــسحــقراازباطــلنمیشناســندودرفتنههــاســخت آشــوبهارادرمیانشــانمیپرا
کــهازلحــاظ غوطــهورشــده،درفتنههــابســیاردرهــممیآمیزنــد.پــسدرپــیایــناحترامــی
کــههــر کــردیوســپریشــدنزندگانــیات،حیوانــیرامبــرایمــروانمبــاش ســّنوســالکســب

ســویخواهــد،تــورابکشــاند!«

کهبدانان عثمانبهویگفت:»بامردمسخنبگویتامرامهلتدهندوستمهاییرا

مهلت به  نیاز است، مدینه در که را »آن گفت: آنحضرت؟ع؟ نمایم.« جبران کردهام،
کهفرمانتوبهآنجارسد.«2 کهاینجانیست،مهلتشتاهنگامیاست اّماآنرا نباشد؛و

کههمیندرسـت کتاب»یثبت«)=اسـتوارمیسـازد(آمدهولیدرنسـخههاینهجالباغه»یبّث«درجشـده 1.درمتن
اسـتترجمـهنیـزبرهمینپایهصـورتپذیرفت.)ن.(

2.دنبالۀسخندربخِشگونههایتوبۀخلیفهوشکستنآنهاازپیهم،خواهدآمد.
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مـموالملـوکطبـری:96/5]337/4[؛أنسـاباألشـرافَبـاُذری:60/5]175/6[؛نهـج
ُ
یـخاأل )تار

تألیـف الّنهایـه  و البدایـة ]275/2[؛ 63/3 ابناثیـر: یـخ الّتار فـی الکامـل ]ص234[؛ 303/1 الباغـه:

)]188/7[ 168/7 ابنکثیـر:

گفـت:»ای بـهوی کـهعثمـان،علـیرافراخواْنـدو 15.ابنسـّمانازطریـقعطـاءآورده

گـرخواهـی،رابطـۀمـنبااّمتحسـنهمیشـودوحّتییکتنبـامنمخالفت ابوالحسـن!تـوا

آِنمنبود،نمیتوانسـتمدسـتاین گـرهمـۀمالهـاوزیورهایدنیااز نکنـد.«علـیگفـت:»ا

کـهازآنچهازمنخواسـتی،برایت تـوبـازدارم.اّمـاتـورابـهچیـزیرهنمونمیشـوم مـردمرااز

کـه تـومیشـوم کـن؛ومـنعهـدهدار بـرادرت،ابوبکـروعمـر،رفتـار بهتـراسـت:بـهشـیوۀدو

یـاضالّنضـره:129/2]62/3[( ایـنمـردمبـاتـومخالفتنکنـد.«)الّر کسـیاز

کـــهســـومین ـــاآن 16.درخطبـــۀشقشـــقّیهازموالمـــانامیرالمؤمنیـــن؟ع؟آمـــدهاســـت:»ت

کـــههـــردوپهلـــویخـــودرا]ازپرخـــوری[برآمـــدهســـاختهبـــودومیـــان برخاســـت،درحالـــی

رفـــتوآمـــدبـــود.قبیلـــهاش]=بنیامّیـــه[نیـــزبـــاویبـــهخـــوردنمـــالخـــدا ِپِهـــنگاهدر و آخـــور

گیـــاهبهـــاریرابخـــورد؛تـــاســـرانجام کـــهبـــااشـــتهایتمـــام پرداختنـــد،همچـــونشـــتری

ـــدوپرخـــوریوشـــکمبارگیاش ـــهقتلـــشانجامی ـــردارشب ک گسســـتو ـــدهاش ریســـمانتابی

اورابهسردرافکند.«

گذشت. کتاب)82/7- 85( مأخذهایاینخطبهدرهمین

بــهعلــی ثابــت بــن کــهحّســان آورده الفریــد:267/2]111/4[( )العقــد ابنعبدرّبــه .17

ــان ــهقتلــشفرم ب ــاریاشراوانهــادم؛و ــی:›مــنعثمــانرانکشــتم،بلکــهی گوی ــو گفــت:»ت

کــه گذارنــدۀیــاری،شــریکقاتــلاســت،همچنــان آننهــینکــردم.‹وا نــدادم،بلکــهاز

گوینده1است!« سکوتورزنده،شریِک

کــه َبــاُذری)أنســاباألشــراف:13/5]116/6[(ازطریــقعبــداهللبــنعّبــاسآورده .18

1.درمتن»قاتل«آمده؛امااحتماال»قائل«درستاستوترجمهبراینپایهصورتپذیرفت.)ن.(
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بــهاوگفــت:»ایدایــی!علــیپیوندخویشــاوندیام عثمــانشــکایِتعلــیرابــهعّبــاسُبــردو

رابریــدهوپســرتــونیــزمــردمرامیشــوراَند.بــهخــداســوگند؛ایفرزنــدانعبدالمّطلب!شــماکه

ایــنحکومــترادردســتانبنیتیــموبنیعــدی]=ابوبکــروعمــر[پذیرفتیــد،ســزاوارتراســت

بــرایشــانرشــکنبریــد.«ابنعّبــاسگوید:»پــدرمدیرزمانی آننســتیزیدو کــهبــاعبدمنــافدر

گــرتــوازعلــیخوشــتنیایــدواوراناســتوده گفــت:›ایخواهــرزاده!ا ســربــهزیــرُبــردوســپس

تــورابســتاید؟حــّقتــودرخویشــاوندیو کــدامخصلــتتــوخوشــشآیــدو  از انــگاری،او

آن گــردرآنچــهعلــیفــرودآید،توبــاالرویودر نمــود.ا نــهانــکار کــردو پیشــواییرانــهتــوانرّد

بــاالرود،تــوفــرودآیــی،بــهیکدیگــرنزدیــکخواهیــدشــدوایــنهــمپیوندتــانرااســتوارتر چــهاو

رابــهتــوســپردم؛ کار ایــنزمینــه، گفــت:›در خواهــدســاختوهــمنیکوتــراســت.‹عثمــان

نــزدویبیرونآمدیم،مروانبراودرونشــد  تــنرابــهیکدیگــرنزدیــکســاز!‹چوناز  پــسمــادو

او از کــهپیامرســانعثمــاننــزدپــدرمآمــدو رأیــشبازگرداْنــد.دیــرینگذشــت وویرااز

کــهبــهحضــورخلیفــهبازگــردد.چــونبازگشــت،خلیفــهگفــت:›ایدایــی!دوســت خواســت

کــردی،چنــدیتأخیــرانــدازیتارأیخویشراوارســی کــهبــهمــنپیشــنهاد مــیدارمدرکاری

گفــت:›پســرکم!ایــنمــرددر کــردو بــهمــنروی نــزدویبیــرونشــدو کنــم.‹ســپسپــدرماز

تــادیــدن و فتنههــاپیــشانــداز کارخویــشاختیــارینــدارد!‹ســپسگفــت:›بارخدایــا!مــرااز

کــهزندگانــیامراازآنخیــرینیســت،زنــدهمگــذار!‹وجمعــهاینگذشــت،مگــرایــن چیــزی

کــهپــسازآندرگذشــت.«

گـزارش 19.َبـاُذری)أنسـاباألشـراف:14/5]117/6[(ازطریـقصهیـب،غـامعّبـاس،

بـارۀعمـوزادهوداییزاده  نمـودهکـهعّبـاسبـهعثمـانگفـت:»خـدایرابـهیـادتـومـیآورمدر

کهمیخواهی کههمراهتویاررسـولخدا؟ص؟بودهاسـت!مراخبررسـیده کسـی وباجناقو

بـرضّدآنهـااقدامنمایی.«عثمانگفت:»نخسـتین بـاایـنکار آنـانراازشـهربیـرونکنـیو

گـرخـودعلـیخواهـد،هیـچ کـهتـوراواسـطهمیسـازم.ا کـهبـهتـودهـم،ایـناسـت پاسـخی

کـسمقـاماورانـزدمـننـدارد؛اّمـاویازهمـهچیـزجـزرأیخویـشسـربازمیزنـد.«سـپس
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گرعثمانمـرافرماندهدکه عّبـاسهماننـدهمـانسـخنرابـهعلـیگفتواوپاسـخداد:»ا
گشت.«1 ازخانهامبیرونشوم،برونخواهم

یـهآمـدهاسـت:»اّمـابعـد؛بـهخـداسـوگند!کسـی نامـۀامیرالمؤمنیـن؟ع؟بـهمعاو 20.در

گنـاهویوبزرگتـرازخطـای کـهتـورابـاهمـان جـزتـوعمـوزادهاترانکشـت؛ومـنآرزودارم

او،بـهویملحـقسـازم!«)العقـدالفریـد:223/2]137/4[؛چـاپدیگـر:ص285(

یادمبرید: پایان،اینسرودۀحّسانبنثابترااز ]21.[در
گواری هــا  گاه صبــر بــر نا کــه  کنیــد و سســتی مورزیــد؛  ای زادگان آزادگان! صبــری جمیــل پیشــه 

ســودمند افتــد.

کــه حقیقــت ماجــرای میــان علــی و عثمــان  کاش می دانســتم و پرنــده ای برایــم خبــر مــی آورد 

چــه بــود!

ــد! )أنســاب کبــر؛ بــه خون خواهــی عثمــان برخیزی ــان خواهیــد شــنید: اهلل ا بــه زودی در دیارت

األشراف:104/5]228/6[(

پیشـوایی را خلیفـه امـام؟ع؟ کـه برمیآیـد ایـنحدیثهـا مجموعـۀ از گویـد: امینـی

یـاهجـوم عـادلنمیدانسـتتـاقتلـشاورااندوهنـاکسـازدیـاوضـعاوبرایـشمهـمباشـدو

گـردر کـها یـد کنـارهمیگرفـتوبیـممیورز او کار  بـردنمـردمبـرویآزردهاشنمایـد؛بلکـهاز

گناهپیشـه قیـامخویـش باشـد.امـامشـورندگانبـرخلیفـهرادر گناهـکار اوبکوشـد، دفـاعاز

بـارۀایشـانسـکوتورزد کـهدر نمیدانسـت؛وگرنـهازآنرنجیـدهمیشـد،چـهرسـدبـهایـن

گذارنـدگانیـاریاش یـاوا نامـۀویبـهمصریـاندیدیـد_و کـهدر یـاآنـانرابسـتاید_چنـان

پایینتریـنمرتبـهبایـد گـراوراپیشـوایعـادلمیدانسـت،در یاورانـشبهتـربشـمارد.ا رااز

بارۀمسـلمانانعادلچنین گذارنـدۀیـاریاشبهتراسـت.«وضع،در وا اواز میگفـت:»یـاور

اسـت،چـهرسـدبـهپیشـوایجامعـه!

کـه ماجـرایشـکایتعثمـانبـهعمـویعلـی،عّبـاس)د.32(بـهمـانشـانمیدهـد

فبهزودیبیانخواهدنمود.)م.(
ّ
1.مقصوداینسخنامیرالمؤمنین؟ع؟راجنابمؤل

77/9
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سـتیزواختـافمیـانخلیفـهوامـام؟ع؟بهپیشازهجومآوردنشـورندگانبرخلیفه،یعنی

وفـاتاوبازمیگـرددواینکـهامیرالمؤمنیـنبـه بـهاواسـطروزگارخافتـشوسـالهاپیـشاز

گـرعثمـانمـرافرمـاندهدکهازخانـهامبیرونآیم،چنینکنم.«اشـارهبدان عّبـاسگفـت:»ا

کـه کـهمخالفـتآنحضـرت؟ع؟بـاخلیفـههرگـزدرحکمرانـینبـودهوویخشـنودنبـود دارد

ازرهگـذراختـافبـاخلیفـهدرحکومتش،اّتحادمسـلمانانرابرهمزند؛بلکهتنهاهدفش

گـردرآنچـهاز کارمیدانسـت.ا ایـن گزیـراز امـربـهمعـروفونهـیازمنکـربـودوخـودرانا

بـارۀخلیفهبر اندیشـۀامام؟ع؟در سـخنانگوهریـنویآوردیـم،بـهدّقـتبنگرید،درهاییاز

د)287/8(گذشـت،رأی
ّ
کـهبـداناشـارهنکردیـم.آنچهدرهمیـنمجل شـماگشـودهمیگـردد

بارۀاوراآشکارمیسازد. امامدر

کـههـر بیعتـشخوانـد،آمـدهاسـت:»هـا کـهدردومیـنروز امـام؟ع؟ درخطبـهایاز
المـال بیـت بـه باشـد، نمـوده مـالخداونـدعطـا از وهـرچـه کـهعثمـانبخشـیده ِملکـی
نظـرامـام؟ع؟پیشـواییعـادلبـود،سـتاندنوبازگردانـدن گـرخلیفـهدر گشـت.«ا  بازخواهـد

کردننبود؛اّما.... وبازداشتنوبخشیدنشحّجتبهشمارمیرفتودرخوررد

2. سخنان عایشه دختر ابوبکر، اّم  المؤمنین
کـهچـونعثمـانبـهمحاصـرهدرآمـد،مـروان 1.ابنسـعد]الطبقـاتالکبـرٰی:36/5[آورده
کـهعثمـاندرمحاصـره اومیجنگیـد.درهمـانحـال گونـهبـرایدفـاعاز بـهسـختترین
یـدبنثابـتوعبدالّرحمـانبنعتابنـزدویرفتند  بـود،عایشـهقصـدحـجنمـود.مـروانوز
کـهمیبینـی،امیرالمؤمنیـندر گفتنـد:»ایاّمالمؤمنیـن!خـوباسـتبمانـی؛زیـراچنـان و
گفت: اودورسـازد.«عایشـه کهخداوندبارااز محاصرهاسـت؛وماندنتوسـببمیشـود
ازویهمـان »مـنبـارسـفربسـتهوتوشـهامرابرچیـدهامونمیتوانـمبمانـم.«آنـاندیگـربـار

گفت: تقاضارانمودندواوهمانپاسخراداد.مروانبرخاستو
گرفت، بازایستاد.1 کشاند و چون شعله  قیس همه جا را بر من به آتش 

کـهبـهسـال30پیـشازهجـرت یـادبـنعبـداهللعبسـیاسـت 1.ایـنبیـتسـرودۀشـاعرروزگارجاهلّیـت،ربیـعبـنز
)غ.( األعـام:14/3. العـرب:224/2؛ لسـان بـه: بنگریـد درگذشـت.
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عایشـهگفت:»ایکسـیکهبرایمنبهشـعرتمثیلمیآوری؛بهخداسـوگند!دوسـت

پایهرکدامتانسـنگآسـیابباشـد  کـهبرایتمهماسـت،در کـهتـووایـنخلیفـهات دارم

یاافتید!«سـپسبهسـویمّکهبیرونشـد. ودردر

برعثمانسـختشـد،به کار کهچون درعبارتَباُذری]أنسـاباألشـراف:192/6[آمده

کـهنـزدعایشـهرونـدکهقصد مـروانبـنحکـموعبدالّرحمـانبـنعتـاببـناسـیدفرمـانداد

گفتنـد:»کاشمیمانـدیتـاشـایدخداونـدبـهسـببتـو،بـارااز بـهاو حـجداشـت.آندو

کـردهوحجرا ایـنمـرددورمیکـرد!«عایشـهگفـت:»مـنشـترقربانـِیحـجِقـرانخـودراآمـاده

بـرخـودواجـبسـاختهام.بـهخـداسـوگند!چنیـننکنـم.«مـروانوهمراهـشبرخاسـتند،در

کـهمـروانمیگفت: حالـی
گرفت، بازایستاد. کشاند و چون شعله  قیس همه جا را بر من به آتش 

کهعثماندریکیازهمین گفت:»ایمروان؛بهخداسـوگند!دوسـتداشـتم عایشـه

یاافکنم.« خورجینهـایمـنمیبـودومیتوانسـتماورابـاخـودحملنمایـمودردر

2.عبـداهللبـنعّبـاس_کـهعثمـانویراکارگـزارحـجنمـودهبود_دریکـیازمنزلهای

گفـت:»ایابنعّبـاس!همانـاخداونـدبـه مسـیرخویـشبـهعایشـهبرخـوردوعایشـهبـهاو

ایـنسـرکش بـه[ ]اعتـراض از را نیـرویسـخنوریبخشـیده؛مبـادامـردم و تـوعقـلوفهـم

کـردهاسـت. بازگردانـی!«ایـنراَبـاُذری]أنسـاباألشـراف:193/6[بـاذکـرسـندروایـت

کـهابنعّبـاسحرکـتنمـودودر یـخاألمـموالملـوک:407/4[آمـده گـزارشطبـری]تار  در

گفـت:»ایابنعّبـاس!خداونـدبـهتـوزبانـی ُصلُصـل1بـهعایشـهبرخـوردنمـود.عایشـهبـهاو

یـاریاینمـرد]=عثمـان[بازداری  کـهمـردمرااز گویـابخشـیده؛بـهخدایـتسـوگندمیدهـم

گشـته  بـارۀاوبصیـرتیافتهانـدوراهبرایشـانروشـن بـهتردیـدانـدازی!مـردمدر بـارۀاو  ودر

ونشـانههاآشـکارشـدهوازهمـهجـابـرایکاریمهـمحرکـتنمودهاند.دیـدیکهطلحةبن

1.جاییدرفاصلۀهفتمیلازمدینه.]بنگریدبه:معجمالبلدان:421/3)غ.([.
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کردند؟«گفت:»مصریانعثمانراکشتند.«عایشهگفت:»شگفتاازاخضرکهمقتولرابه

جایقاتلپنداشتهاست!«وازآنپسچنینَمَثلزدند:»دروغگوترازاخضر!«اینراطبری

]تاریخاألمموالملوک:449/4[باذکرسندروایتکردهاست.

کـهگواهـانبـربادهنوشـیولیـدبـنعقبـهبـهعایشـه 5.درهمیـنکتـاب)123/8(گذشـت

گفـت:»آیـاعراقیـاِنازدیـنبیـرون پنـاهبردنـدوعثمـانازخانـۀویبانگـیدرشـتشـنیدو

نعلیـن و شـنید را ایـن عایشـه نیافتنـد؟« عایشـه خانـۀ جـز پناهـی فسقپیشـه، و شـده

رسـولخدا؟ص؟رابـاالُبـردوگفـت:»سـّنترسـولخدا،صاحبایـننعلین،وانهادهشـد!«تا

پایانحدیثرامراجعهنمایید.

کـهچـونخبـررفتـار گذشـت ـد)ص16(ضمـنموضعگیریهـایعّمـار
ّ
6.درهمیـنمجل

عثمـانبـاویبـهعایشـهرسـید،بـهخشـمآمـدوتارموییازرسـولخدا؟ص؟ویکـیازجامهها 

ونعلینـشرابیـرونآوْردوگفـت:»چـهزودسـّنتپیامبرتـانراوانهادید؛حالآنکهاینموی 

کـههنـوزپوسـیدهنشـدهاسـت!«پـسعثمـانسـختخشـمگین وجامـهونعلیـناواسـت

گویـد._تـاپایـانحدیث_ کـهنمیدانسـتچـه گشـت،چنـان

گویـد:»عایشـههمـراهدیگـرمخالفـانعثمـان،بـااومخالفـتمینمـودوهمـو ابوالفـداء

تـارمـویرسـولخدا؟ص؟رابیـرونمـیآوْردومیگفت:›اینپیراهـنومویاو کـهپیراهـنو بـود

نپوسـیده؛اّمادینویپوسـیدهاسـت!‹« کـههنـوز اسـت

زبیـر  و بـهطلحـه نامـهای  در نزدیـکشـد، بصـره بـه امیرالمؤمنیـن؟ع؟ کـه گاه آن .7

تـوایعایشـه!بـانافرمانـیازخـداورسـولشازخانـهاتبیـرونشـدیو وعایشـهنوشـت:»و

کـهازعهـدۀتـوبرداشـتهشـده؛واّدعـایاصـاحمیـانمسـلمانانرا کاریبرآمـدی پـی در

برابـرمـردانوسـتیز کـهزنـانرابـافرماندهـیسـپاهوآشـکارشـدندر داری.پـسمـراخبـرده

اّدعـای بـه کـه آن دیگـر کار! چـه محتـرم، خونهـای ریختـن و مسـلمانان میـان افکنـدن

بنیامّیه خویـش،بـهخونخواهـیعثمـانبرخاسـتهای؛توراچهبهاینکار؟عثمانمـردیاز
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گراوبهحکومترسـد،به عبیـداهللبـربیـتالمـالوگنجینههـاقفـلوکلیـدبرنهادهاسـت.ا

مـرد ایـن بـرای گـر ا »مـادرم! گفـت: ابنعّبـاس نمایـد.«  رفتـار ابوبکـر؟ضر؟  روشعمـوزادهاش

کسـیجـزبـزرگمـا]=علـی؟ع؟[روینخواهنـدآورد.« یـدادیرخدهـد،مـردمبـهسـوی رو

کن!مننمیخواهمباتوبهبگومگوومجادلهبرخیزم.« گفت:»بس عایشه

مـموالملـوکطبـری 
ُ
یـخاأل تار گـزارشرااز ابنابیالحدیـد)شـرحنهـجالباغـه]6/10[(همیـن

کـهعایشـهگفـت:»ایابنعّبـاس!خداوندبهتوفهـموزبانگویاوِخرد آنآمـده آورده؛اّمـادر

آنـان کـه بازنـداری؛ یـاریطلحـه  از را مـردم کـه بـهخداونـدتسـوگندمیدهـم بخشـیده؛

گشـته1وازهمـهجـابـرای وافراشـته بـارۀعثمـانبصیـرتیافتـهومنبرهـابرایشـانآشـکار در

کـهبـهقضـایاالهـیپیـشآمده،]بهمدینه[کشـیدهشـدهاند.طلحهنیـزمردانی کاریبـزرگ

بـه کـه گمـاندارم و گرفتـه کـف رادر گنجینههـا کلیدهـای و گماشـته المـال بیـت بـر را

نماید.«... خواستخداوند،بهشیوۀعموزادهاشابوبکررفتار

3.عایشـهواّمسـلمهدرآنسـال_سـالیکهعثمانبهقتلرسـید_حجگزاردند.عایشه

کـهدرمّکـهبـود،رسـید،فرمـانداد مـردمرابـرعثمـانمیشـورانید.چـونخبـرقتـلویبـهاو

کـهعثمـانبـرایمردمـش گفـت:»مـنبـرآنـم تـاخیمـهاشرادرمسـجدالحـرامافراشـتند؛و

کـهابوسـفیاندرنبـردبـدربـرایمردمـششـومبختیآوْرد.«ایـنرا شـومبختیمـیآوَرد؛چنـان

کـردهاسـت. َبـاُذری]أنسـاباألشـراف:212/6[روایـت

4.عمربنشّبهازطریقعبیدبنعمروقرشیگزارشنمودهاستکهعایشه؟اهضر؟درحالی

کهعثمانبهمحاصرهبود،]ازمدینه[بیرونآمد.درمّکه،مردیکهاورااخضرمیگفتند،نزد

ویدرآمد.عایشهگفت:»مردمچهکردند؟«گفت:»عثمانمصریانراکشت.«عایشهگفت:

»اّناهللواّناالیهراجعون.آیامردمیرامیُکشدکهدرپیحقواعتراضبرستمآمدهبودند؟به

خداسوگند!مابهاینخشنودنیستیم.«سپسکسیدیگرآمدوعایشهبهاوگفت:»مردمچه

کهدیدید،درعبارتطبریبهجای»منبرها«آمدهاست:»نشانهها«کهدرستتربهنظرمیرسد.)م.( 1.چنان
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کردند؟«گفت:»مصریانعثمانراکشتند.«عایشهگفت:»شگفتاازاخضرکهمقتولرابه

جایقاتلپنداشتهاست!«وازآنپسچنینَمَثلزدند:»دروغگوترازاخضر!«اینراطبری

]تاریخاألمموالملوک:449/4[باذکرسندروایتکردهاست.

کـهگواهـانبـربادهنوشـیولیـدبـنعقبـهبـهعایشـه 5.درهمیـنکتـاب)123/8(گذشـت

گفـت:»آیـاعراقیـاِنازدیـنبیـرون پنـاهبردنـدوعثمـانازخانـۀویبانگـیدرشـتشـنیدو

نعلیـن و شـنید را ایـن عایشـه نیافتنـد؟« عایشـه خانـۀ جـز پناهـی فسقپیشـه، و شـده

رسـولخدا؟ص؟رابـاالُبـردوگفـت:»سـّنترسـولخدا،صاحبایـننعلین،وانهادهشـد!«تا

پایانحدیثرامراجعهنمایید.

کـهچـونخبـررفتـار گذشـت ـد)ص16(ضمـنموضعگیریهـایعّمـار
ّ
6.درهمیـنمجل

عثمـانبـاویبـهعایشـهرسـید،بـهخشـمآمـدوتارموییازرسـولخدا؟ص؟ویکـیازجامهها 

ونعلینـشرابیـرونآوْردوگفـت:»چـهزودسـّنتپیامبرتـانراوانهادید؛حالآنکهاینموی 

کـههنـوزپوسـیدهنشـدهاسـت!«پـسعثمـانسـختخشـمگین وجامـهونعلیـناواسـت

گویـد._تـاپایـانحدیث_ کـهنمیدانسـتچـه گشـت،چنـان

گویـد:»عایشـههمـراهدیگـرمخالفـانعثمـان،بـااومخالفـتمینمـودوهمـو ابوالفـداء

تـارمـویرسـولخدا؟ص؟رابیـرونمـیآوْردومیگفت:›اینپیراهـنومویاو کـهپیراهـنو بـود

نپوسـیده؛اّمادینویپوسـیدهاسـت!‹« کـههنـوز اسـت

زبیـر  و بـهطلحـه نامـهای  در نزدیـکشـد، بصـره بـه امیرالمؤمنیـن؟ع؟ کـه گاه آن .7

تـوایعایشـه!بـانافرمانـیازخـداورسـولشازخانـهاتبیـرونشـدیو وعایشـهنوشـت:»و

کـهازعهـدۀتـوبرداشـتهشـده؛واّدعـایاصـاحمیـانمسـلمانانرا کاریبرآمـدی پـی در

برابـرمـردانوسـتیز کـهزنـانرابـافرماندهـیسـپاهوآشـکارشـدندر داری.پـسمـراخبـرده

اّدعـای بـه کـه آن دیگـر کار! چـه محتـرم، خونهـای ریختـن و مسـلمانان میـان افکنـدن

بنیامّیه خویـش،بـهخونخواهـیعثمـانبرخاسـتهای؛توراچهبهاینکار؟عثمانمـردیاز

)118(80/9



غدیر در کتاب و سّنت و ادب )ج 9( 134

ازاصحـاب قبیلـۀتیـمهسـتی!وانگهـیهمیـندیـروزدرحضـورجمعـیبسـیار تـواز بـودو

رسـولخدا؟ص؟میگفتـی:›ایـنپیرمـرداحمـق1رابُکشـید؛کـهخدایشبُکشـد!اوکفـرورزیده

کنوبهخانهات بهخونخواهیویبرخاسـتهای؟پستقوایخداراپیشـه اسـت.‹وامروز

ّمة:ص69[
ُ
بازگردوپردهاترافرارویخویشبیاویز!والّسام.«]تذکرةخواصاأل

یـخاألمـموالملـوک:465/4[وابنقتیبـه]اإلمامـةوالسیاسـه:61/1[بـاذکـرسـند 8.طبـری]تار

کـهمـردی روزجمـلنـزدمحّمـدبـنطلحـه مـردمجهینـهدر کـهنوجوانـیاز کردهانـد روایـت

عبادتپیشـهبـود،آمـدوگفـت:»مـراازکشـندگانعثمـانخبـرده!«ویگفـت:»آری؛خـون

عثمـانسـهبخـشدارد:بخشـیبـرعهـدۀصاحـبایـنهـودج،عایشـه،اسـت.بخـشدیگـر

بـرصاحـبشـترسـرخموی،طلحـه؛وبخـشسـومبـرعهـدۀعلـیبـنابی طالـب.«آننوجوان

گمراهـی]=نبـردبـاعلـی[میبینـم!«وسـپسبـهعلـی کـهخـودرابـر گفـت:»هـا خندیـدو

اینزمینهشعریسرود: پیوستودر
گشته، مدفون نشد. ک  که در میان مدینه ها کسی پرسیدم  از فرزند طلحه در بارۀ 

پاسخ داد: »سه گروه بودند که زادۀ َعّفان را کشتند.« و ]محمد بن طلحه[ غمگین شد.

کــه در پــرده نشســته؛ دیگــری بــر عهــدۀ آن  گــردن همــان زن اســت  یک ســوم آن خــون بــر 
خ موی. ســوار بــر شــتر ســر

گــردن علــی بــن ابی طالــب. ایــن ســخن میــان مــن و محمــد بــن طلحــه در  و یکــی هــم بــر 
زمینــی بیماری خیــز و بــی دار و درخــت ]نزدیــک میــدان نبــرد[ رد و بــدل شــد.

کردی.« ک خطا  گفتی؛ اّما در بارۀ این سومیِن تابنا گفتم: »در بارۀ آن دو راست 

ّمـة:ص64[ازدوطریـقروایـت
ُ
یـخاألمـموالملـوک:458/4؛تذکـرةخـواصاأل 9.طبـری]تار

کـهچـونعایشـه؟اهضر؟درراهبازگشـتازمّکـه]بـهسـویمدینـه[بـهَسـِرف2رسـید،عبـد نمـوده

کـهبـهمـادرشنسـبتدادهمیشـد_بـهاوبرخـوْرد. بـناّمکاب_همـانعبـدبـنابیسـلمه

1.درمتـن»نعثـل«آمـدهکـهچنیـنترجمـهنمودیم؛اّماچندینوجهدیگرنیزبرایاینواژهشـمردهاندکهدرسـخنجناب
ـفخواهدآمد.)م.(

ّ
مؤل

2.جاییدرفاصلۀششمیلازمّکه.]بنگریدبه:معجمالبلدان:212/3[�
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عایشـهبـهویگفـت:»چـهخبـر؟«گفـت:»عثمان؟ضر؟ راکشـتندوهشـتروزدرنـگنمودند.«

 عایشـهگفـت:»سـپسچـهکردند؟«پاسـخداد:»مردممدینهبرانتخـابخلیفهاجمـاعکردند 

وکارشـانبـهبهتریـنوجـهبرگذشـت:بـرعلـیبنابی طالـباجمـاعنمودند.«عایشـهگفت:

کاشآسـمانبـرزمیـنقـرار گشـته، تـوراسـت کارحکومـتبـرایسـرور گـر »بـهخـداسـوگند!ا

»بـه کـهمیگفـت: بازگشـت،حـالآن بـهمّکـه پـس بازگردانیـد!« مـرا بازگردانیـد؛ مـرا گیـرد!

کشـتهشـد.بـهخـداسـوگند!بـهخونخواهـیاشبرخواهـم خـداسـوگند!عثمـانمظلومانـه

بـر گفـت:»چـرا؟بـهخـداسـوگند!بـرایسـرنگونسـاختنو خاسـت.«فرزنـداّمکاببـهاو

زمیـنزدنعثمـان،نخسـتینکـس،خـودتوبودی.تـوبودیکهمیگفتی:›ایـنپیرمرداحمق

کردنش توبه گفت:»مردمخلیفهراتوبهدادندوپساز کفرورزیده1،بُکشـید!‹«عایشـه که را

گفتم.اّمااینسـخنواپسـینمبهترازسـخن کشـتند.آنانسـخنیمیگفتندومنهم ویرا

گفت2:  نخسـتمناسـت.«فرزنداّمکاببهوی
گشــت و دگرگونی هــا از تــو ریشــه یافــت. بــاد و بــاران از تــو وزیــدن و  ماجــرا از خــودت آغــاز 

گرفت. باریدن 

کافر شده است. که  گفتی  که به قتل آن پیشوا فرمان دادی و  تو بودی 

کســی  ــل او  ــا قات ــزد م ــه قتلــش برمی خاســتیم. ن ــم و ب ــو فرمــان می بردی ــز از ت ــا نی ــه م ک ــم  گیری

کار فرمــان داد. ــه ایــن  کــه ب اســت 

گشته است. کنون نه آسمان بر ما فرود آمده و نه خورشید و ماه تیره  ا

کژی ها را راست می کند. که امور نامطلوب را می زداید و  کرده اند  مردم با نیرومندی بیعت 

و جامۀ جنگ با دشمنان می پوشد. وفاپیشگان و خیانت کاران برابر نیستند.

ــه آنــگاه،ب گزیــدو آســتانۀمســجدالحــراممنــزل ســپسعایشــهبــهمّکــهبازگشــتودر

کــردوچــونمــردمنــزدویگردآمدنــد،گفــت: ســویَحجــراألســودروینمــودوپــردهاینصــب

1.درعبارتابنقتیبه]اإلمامةوالسیاسه:51/1[آمدهاست:»فاجروبدکارگشتهاست.«

گفـت:»ایاّمالمؤمنیـن؛بـهخـداسـوگند!ایـنعـذری کـهوی 2.درعبـارتابنقتیبـه]اإلمامـةوالسیاسـه:51/1[آمـده
کـردهاسـت. اسـتسسـت.«وسـپسآنابیـاترایـاد
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»ایمــردم!هرآینــهعثمــان؟ضر؟ بــهســتمکشــتهشــد.بــهخــداســوگند!مــنبــهخونخواهــیاش

برخواهــمخاســت.«

کـهاحنـفبـنقیـسمـردیعاقل  ـِفاإلسـتیعاب]قسـمتدوم/716[آورده
ّ
10.ابوعمـر،مؤل

وزیـرکبـود.چـونعایشـهبـهبصـرهآمـد،کسـی گفتار وخردمنـدودینـداروهوشـمندوشـیوا

یـد.1سـپسبـار پـیاحنـفبـنقیـسفرسـتادواوازدرآمـدننـزدعایشـهخـودداریورز رادر

نـزداورفـت.عایشـهگفـت:»وایبـرتـوایاحنـف! پـیویفرسـتادوایـنبـار دیگـرعایشـهدر

چـهعـذرینـزدخداونـدمیآوریکهجهـادباقاتانامیرالمؤمنینعثمـان؟ضر؟ راوانهادهای؟

توفرمـاننمیبرند؟« یـاایـنراکهخاندانـتاز آیـاانـدکبـودننیروهایـترابهانـهمـیآوری؟و

نـهدیرزمانـیسـپریشـده گشـتهو گفـت:»ایاّمالمؤمنیـن!نـهسـّنمـنبسـیافـزون احنـف

بـارۀعثمـانبـدیوناسـزا کـهمیدیـدمدر گـردم[.همیـنپارسـالبـود  ]کـهبـهفراموشـیدچـار

گفـت:»وایبـرتـوایاحنـف!مـردمعثمـانراهمچـونشسـتنوپـاک میگفتـی!«عایشـه

گفـت:»ای کشـتند.«احنـف کـردنظـرف،پـاکنمودنـد]واوراتوبـهدادنـد[وسـپسویرا

ایـن از کـهدرحـالخشـنودیاتبـود،عمـلمیکنـم؛و اّمالمؤمنیـن!مـنبـههمـانفرمـانتـو

کـهدرحـالخشـماسـت،دسـتمیکشـم!« فرمانـت

یـسخوالنـی،روایـتنموده یـخمدینـةدمشـق:221/27[ازطریـق]ابوادر کر]تار 11.ابـنعسـا

بـد عثمـان حـّق در رفتـارش بـارۀ در عایشـه از کـه شـام مـردم بـه ]خوالنـی[ ابومسـلم کـه[

گونـهَمَثـل گفـت:»ایشـامیان!رابطـۀشـماومادرتـان]=عایشـه[راایـن میگفتنـد،چنیـن

کـهصاحبـشراآزارمیدهـد  بـرایشـماهماننـدچشـماسـتبـرایسـر؛چشـمی  میزنـم:او

کهبرایآنچشم،ازهرچیزنیکوتراست.« کاری کیفردهد،مگربا واونمیتواندآنرا

گویـد:»همـۀنویسـندگاندرزمینـۀسـیره  12.ابنابیالحدیـد]شـرحنهـجالباغـه:215/6[

کـه کـهعایشـهازسرسـختترینمـردمدردشـمنیبـاعثمـانبـودتـاآنجـا گفتهانـد واخبـار

1.ایـنعبـارتازچـاپجدیـداإلسـتیعابحـذفگشـته؛اّمـادرنسـخۀچاپشـدهدرحاشـیۀاإلصابـه)192/2(ضمن
شـرححـالصخـربنقیـسآمدهاسـت.)غ.(

)121(
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نـزد کـه کسـانی جامـهایازرسـولخدا؟ص؟رابیـرونآوْردودرخانـۀخویـشبرافراشـتوبـه

کـههنـوزنپوسـیده؛اّمـاعثمـان ویدرمیآمدنـد،میگفـت:›ایـنجامـۀرسـولخدا؟ص؟اسـت

سـّنتاوراپوسـاندهاسـت.‹نیـزگفتهانـدنخسـتینکـسکـهعثمـانراپیرمـرداحمـقخواْنـد،

کـهخـدایاورابُکشـد!‹« کـهمیگفـت:›ایـنپیرمـرداحمـقرابُکشـید؛ عایشـهبـود

کتـابالجمـلآوردهکـهچـونعثمـانکشـتهشـد،عایشـهدرمّکهبودودر 13.مدائنـیدر

بـهحکومـتخواهـد کـهطلحـه اورسـید.ویتردیـدنکـرد بـه منطقـۀشـراف،خبـرقتلـش

گفـت:»لعنـتونفریـنبـرآنپیرمـرداحمـق!مرحبـاایصاحـبانگشـت1؛مرحبـا رسـید؛و

کـهبـااوبیعـت گویـاانگشـتشرامیبینـمدرحالـی شـیربچه؛مرحبـاایعمـوزاده! ایپـدِر

میکنند.شتررابرانگیزیدوبرانید!«

هموگزارشنمودهکهچونعثمانکشتهشد،طلحهکلیدهایبیتالمالرابرداشت 

کارزمامداریاش که گاه گرفت؛اّماآن کهدرخانۀعثمانبود،دراختیار واسباناصیلرا

خرابشد،آنهارابهعلیبنابی طالبوانهاد.]شرحنهجالباغه:215/6[

کـــهچـــونخبـــرقتـــلعثمـــانبـــه کتابـــشآورده 14.ابومخنـــفلـــوطبـــنیحیـــیازدیدر

ــه کـ ــالآن ــود،حـ ــهروینمـ ــویمدینـ ــهسـ ــتابانبـ ــود،شـ ــهبـ مّکـ ــهدر کـ ــید،وی ــهرسـ عایشـ

ـــهمـــردم ک ـــو؛خـــداخیـــرتدهـــد!هـــا ـــهت ـــاب ـــاایصاحـــبانگشـــت؛مرحب میگفـــت:»مرحب

طلحـــهراشایســـتۀحکومـــتیافتنـــد.«وچـــونبـــهشـــراف2رســـید،عبـــدبـــنابیســـلمۀلیثـــی

کشـــتهشـــد.« گفـــت:»عثمـــان گفـــت:»چـــهخبـــرداری؟« کـــرد.عایشـــهبـــهاو بـــااوبرخـــورد

گـــردشدرآمـــد:بـــا کارشـــانبـــهبهتریـــنوجـــهبـــه گفـــت:»ســـپس گفـــت:»دیگـــرچـــه؟« عایشـــه

کـــه گـــرچنیـــنشـــدهباشـــد،دوســـتمـــیدارم گفـــت:»ا علـــیبیعـــتنمودنـــد.«عایشـــه

گفـــت:»ایاّمالمؤمنیـــن! کـــهچـــهمیگویـــی!« آســـمانبـــرزمیـــنفـــرودآیـــد!وایبـــرتـــو؛بنگـــر

کهدستطلحهَشلبود،اورابااینلقبمیخواندند.)م.( 1.ازآنجا

د:ص80(بنگرید.
ّ
کتاب)236/8؛همینمجل 2.بههمین

82/9
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کـهچـونخبـرقتلعثمانبهعایشـه کـهازطریقهـایدیگـرروایـتشـده 16.همـوآورده

کارهایـش کشـتوخداونـدبـهسـبب گناهـش کنـد!اورا گفـت:»خداونـدلعنتـش رسـید،

کشـتهشـدنعثمـانعـذابرابـرشـماتحمیـل گـروهقریـش!مبـادا کـرد.ای ویراقصـاص

کـهکشـتهشـدنسـرخچهرۀثمـود1،باعـثجلـبعـذاببـهسـویقومـششـد! کنـد،چنـان

هرآینـهسـزاوارتریِنمـردمبـرایخافـت،صاحـبانگشـت]=طلحـه[اسـت.«اّمـاچـونخبـر

کگردندایـنمردم!حکومـتراهرگزبه بیعـتمـردمبـاعلـی؟ع؟بـهویرسـید،گفـت:»ها

قبیلۀتیمبازنمیگردانند.«

طلحـهوزبیـربـهعایشـهکـهدرمّکـهبـود،چنیـننوشـتند:»مـردمراازبیعتباعلـیبازدار 

وخونخواهـیعثمـانراآشـکارسـاز!«آندوایـننامـهراهمـراهخواهـرزادۀعایشـه،عبـداهللبن

زبیـر،بـرایاوفرسـتادند.چـونعایشـهنامـهراخوانـد،نّیـتخـودراعلنـینمـودوخونخواهـی

کهرفتارعایشـهرادید،به گاه کهآنسـالدرمّکهبود،آن کرد.اّمسـلمه؟اهضر؟ عثمانراآشـکار

مخالفـتبـااوبرخاسـتویـاریودوسـتیعلـی؟ع؟راآشـکارسـاخت،بنـابـردشـمنینهفته

درطبیعـتدوهـوو.«]شـرحنهجالباغـه:216/6[

کـهعایشـهنـزداّمسـلمهرفـتتـابـهبیرونشـدنبـرایخونخواهی 17.ابومخنـفآورده

عثمان،ویرابفریبد.عایشهبهویگفت:»ایدخترابوامّیه!تونخستینزنمهاجرازمیان

بـزرِگمـادرانمؤمنـانبـهشـمارمـیروی.رسـولخدا؟ص؟  همسـرانرسـولخدا؟ص؟بـودهایو

جیرههـایمـاراازخانـۀتـوتقسـیممیکـردوجبرئیـلبیشـینۀاوقـاتدرخانۀتوفـرودمیآمد.«

گفـت:»عبـداهلل]بـنزبیـر[ بیـانایـنسـخنانمقصـودیداری!«عایشـه گفـت:»از اّمسـلمه

مـاه بـود،در کـهروزهدار کـهمـردمعثمـانراتوبـهدادنـدوچـونتوبـهنمـود،اورا مـراخبـرداد

کـههمـراهزبیروطلحهبهسـویبصرهحرکـتنمایم؛پس کنـونبـرآنشـدهام حـرامکشـتند.ا

کاراصـاح ایـن بـهسـببمـادر کـهامیـداسـتخداونـدبـهدسـتو کـن تـونیـزبـامـاحرکـت

گویـاچهـرهایسـرخداشـتهاسـت.دربرخـیمتـونازویبـه کـهشـترصالـح؟ع؟راپـینمـودو 1.ویهمـانکسـیاسـت
کـهبنـابـرَمجـاز،مقصـودهمـواسـت.)م.( »سـرخچهرۀعـاد«تعبیـرشـده

83/9

)123(

ــهاو ــدبـ ــرداد.عبـ ــاسـ یـ ــیونوواو ــهشـ ــم.«پـــسعایشـ گفتـ ــهبرایـــت کـ ــاناســـت ــراهمـ ماجـ

کـــسرادرمیـــاندو گفـــت:»ایاّمالمؤمنیـــن!تـــوراچـــهشـــدهاســـت؟بـــهخـــداســـوگند!هیـــچ

ـــرایخافـــت،ســـزاوارتر  کـــهب ـــم زمیـــنســـنگاخپیرامـــونمدینـــه]=درسراســـرمدینـــه[نمییاب

وشایســـتهترازعلـــیباشـــد؛ودرهمـــۀویژگیهایـــشهماننـــدیبرایـــشنمیبینـــم.پـــسچـــرا

حکومتاوراناخوشمیداری؟«عایشهبهاوپاسخینداد.

مّکـهبـود، کـهدر کـهچـونخبـرقتـلعثمـانبـهاو گـونروایـتشـده گونا ازطریقهـای

کـهانجـامداد؛وخداونـدبه رسـید،گفـت:»خداونـدلعنتـشکنـد!ایـنسـزایکارهایـیبـود

بنـدگانسـتمنـورزد.«]شـرحنهـجالباغـه:215/6[

کـهدرهمـانسـاِلقتـلعثمـان، کـهقیـسبـنابیحـازمروایـتنمـوده 15.همـوآورده

کـهخبرقتـلعثمانبهویرسـید.پسبهسـویمدینه ویبـهحـجرفـتوهمـراهعایشـهبـود

گفـت:»مرحبـابـهصاحـبانگشـت!«  کـهدرمیـانراه اوشـنید باربسـتوخـودقیـساز

کـهخبـر گاه تـاآن کنـد!« یـادمیکـرد،میگفـت:»خداونـدلعنتـش ازعثمـان کـه وهـرگاه

بیعـتمـردمبـاعلـیبهویرسـید،گفت:»دوسـتداشـتمکهآسـمانبرزمینفـرودمیآمد!«

بازگشـتم نیـزهمـراهوی »مـن گویـد: قیـس بازگرداننـد. مّکـه بـه را او کـه داد فرمـان  سـپس

کـهگویـاکسـیراخطاب راهبرگشـتبـهمّکـه،بـاخـودسـخنمیگویـد،چنـان کـهدر ودیـدم

مینمایـد:›ابنَعّفـانرامظلومانـهکشـتند!‹بـهاوگفتـم:›ایاّمالمؤمنیـن!آیـااندکـیپیشتر

ایـن،بیـش کـهپیـشاز کنـد!”خـودمدیـدم کـهمیگفتـی:“خداونـدلعنتـش تـونشـنیدم از

از اوزشـتتر بـارۀ در گفتـارت و یـدی بـاعثمـانسرسـختیمیورز ازهمـگاندردشـمنی

کـهمـردموی اونگریسـتمودیـدم کار  کـردم؛اّمـابعـددر گفـت:›مـنچنیـن دیگـرانبـود!‹

]پـاک  نقـرهایسـپید آمدنـد،همچـون بیـرون وی نـزد  از کـهچـون جـا آن تـا دادنـد توبـه  را

مـاهحـرامبـود،بر وداخـلدر کـهویروزهدار مـاهحـرامودرحالـی وبیگنـاه[بـودوآنگاه،در

بـهقتلشرسـاندند.‹«]شـرحنهـجالباغه:216/6[ ویدرآمدنـدو
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کـهچـونخبـرقتلعثمانبهعایشـه کـهازطریقهـایدیگـرروایـتشـده 16.همـوآورده

کارهایـش کشـتوخداونـدبـهسـبب گناهـش کنـد!اورا گفـت:»خداونـدلعنتـش رسـید،

کشـتهشـدنعثمـانعـذابرابـرشـماتحمیـل گـروهقریـش!مبـادا کـرد.ای ویراقصـاص

کـهکشـتهشـدنسـرخچهرۀثمـود1،باعـثجلـبعـذاببـهسـویقومـششـد! کنـد،چنـان

هرآینـهسـزاوارتریِنمـردمبـرایخافـت،صاحـبانگشـت]=طلحـه[اسـت.«اّمـاچـونخبـر

کگردندایـنمردم!حکومـتراهرگزبه بیعـتمـردمبـاعلـی؟ع؟بـهویرسـید،گفـت:»ها

قبیلۀتیمبازنمیگردانند.«

طلحـهوزبیـربـهعایشـهکـهدرمّکـهبـود،چنیـننوشـتند:»مـردمراازبیعتباعلـیبازدار 

وخونخواهـیعثمـانراآشـکارسـاز!«آندوایـننامـهراهمـراهخواهـرزادۀعایشـه،عبـداهللبن

زبیـر،بـرایاوفرسـتادند.چـونعایشـهنامـهراخوانـد،نّیـتخـودراعلنـینمـودوخونخواهـی

کهرفتارعایشـهرادید،به گاه کهآنسـالدرمّکهبود،آن کرد.اّمسـلمه؟اهضر؟ عثمانراآشـکار

مخالفـتبـااوبرخاسـتویـاریودوسـتیعلـی؟ع؟راآشـکارسـاخت،بنـابـردشـمنینهفته

درطبیعـتدوهـوو.«]شـرحنهجالباغـه:216/6[

کـهعایشـهنـزداّمسـلمهرفـتتـابـهبیرونشـدنبـرایخونخواهی 17.ابومخنـفآورده

عثمان،ویرابفریبد.عایشهبهویگفت:»ایدخترابوامّیه!تونخستینزنمهاجرازمیان

بـزرِگمـادرانمؤمنـانبـهشـمارمـیروی.رسـولخدا؟ص؟  همسـرانرسـولخدا؟ص؟بـودهایو

جیرههـایمـاراازخانـۀتـوتقسـیممیکـردوجبرئیـلبیشـینۀاوقـاتدرخانۀتوفـرودمیآمد.«

گفـت:»عبـداهلل]بـنزبیـر[ بیـانایـنسـخنانمقصـودیداری!«عایشـه گفـت:»از اّمسـلمه

مـاه بـود،در کـهروزهدار کـهمـردمعثمـانراتوبـهدادنـدوچـونتوبـهنمـود،اورا مـراخبـرداد

کـههمـراهزبیروطلحهبهسـویبصرهحرکـتنمایم؛پس کنـونبـرآنشـدهام حـرامکشـتند.ا

کاراصـاح ایـن بـهسـببمـادر کـهامیـداسـتخداونـدبـهدسـتو کـن تـونیـزبـامـاحرکـت

گویـاچهـرهایسـرخداشـتهاسـت.دربرخـیمتـونازویبـه کـهشـترصالـح؟ع؟راپـینمـودو 1.ویهمـانکسـیاسـت
کـهبنـابـرَمجـاز،مقصـودهمـواسـت.)م.( »سـرخچهرۀعـاد«تعبیـرشـده
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مـردمرابـرضـّدعثمـان گفـت:»مـناّمسـلمههسـتم!تـوهمیـندیـروز پدیـدآوَرد!«اّمسـلمه

بـرزبـانمیرانـدی!نـاموینـزدتـوچیـزینبود بـارۀاو میشـورانیدیوزشـتترینسـخنرادر

جـزپیرمـرداحمـق!هرآینـهخـودتـوجایـگاهعلـیبـنابی طالبنـزدرسـولخدا؟ص؟رابهخوبی
میدانـی.«]شـرحنهـجالباغـه:217/6[_تـاپایـانحدیـث_1

بنیلیـث  از مـردی کـه نمـوده گـزارش عتبـی از ]111/4 الفریـد: ]العقـد ابنعبدرّبـه .18

راچـهشـده تـو ابوعبـداهلل! گفتـم:›ای او بـه ]ازمدینـه[میآمـد. کـه رادیـدم »زبیـر گفـت:

اسـت؟‹پاسـخداد:›هـمدرجسـتوجویمـنهسـتندوهـممغلـوبشـدهام؛فرزنـدمبـرمن

بـاسـعدبـن گناهـمدرجسـتوجـویمـناسـت.‹پـسبـهمدینـهدرآمـدمو غلبـهیافتـهو

نمـودموگفتـم:›ایابواسـحاق!عثمـانراچـهکسـیکشـت؟‹پاسـخداد: ابیوّقـاصدیـدار

کشـیدوطلحـهصیقـلدادوعلـیزهرآلـود نیـامبیـرون کـهعایشـهاز ›اوراشمشـیریکشـت

نمـود.‹گفتـم:›نقـشزبیـرچـهبـود؟‹گفت:›ویبادسـتشتوصیـهوبهقتلشاشـارهنمودو

بازبانشسکوتورزید.‹«

نامـه ابیوّقـاص بـن بـهسـعد العـاص بـن کـهعمـرو آمـده ]48/1[ الّسیاسـه و اإلمامـة  در

کار،پرسـشنمـود. ایـن بـارۀقتـلعثمـانوقاتـانویودارنـدۀسـهمعمـدهدر نوشـتودر

کـهویبـا بـارۀقتـلعثمـانپرسـیدهای.تـوراخبـرمیدهـم سـعدبـهوینوشـت:»ازمـندر

نیـامبیـرونکشـیدوطلحـهصیقـلدادوفرزنـدابوطالـب کـهعایشـهاز شمشـیریکشـتهشـد

بـهقتلـشاشـارهنمـود.مـانیـزاز بـادسـتشتوصیـهو یـدو زهرآلـودنمـودوزبیـرسـکوتورز

اّمـا نماییـم.  ازویدور را بـا گـرمیخواسـتیم،میتوانسـتیم ا و کشـیدیم یـاریاشدسـت

گاهنیکـی عثمـان]سـّنترسـولخدا؟ص؟را[دگرگـونسـاختوخـودنیـزدیگرسـانشـدو

کـه کارینیـکنمودیـم؛ یـاریعثمـان مـوردخـودداریاز گـردر یـد.ا گاهزشـتیورز نمـودو

گنـاهانجـامدادیـم،ازخداونـدآمـرزشمیخواهیـم.نیـزخبـرت کاریبـدو گـر نیـکبـود؛وا

کنند. کهسزااستپژوهندگانبداننظر 1.دراینحدیثسودهایبسیاراست
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کـهزبیـرزیـرسـلطۀخانـوادۀخویشاسـتوگناهشهمبهدنبالاواسـت.وطلحه میدهـم

گـربتوانـدشـکمخـودراازدوسـتِیحکومـتبـدرد،چنیـنمیکنـد!« ا

شـد  درون عایشـه بـر شـعبه بـن مغیـرة کـه آورده الفریـد:111/4[ ]العقـد ابنعبدرّبـه .19 

روزجمـلتیرهـااز کـهدر کاشبـودیومیدیـدی گفـت:»ایابوعبـداهلل! وعایشـهبـهوی

هودجمنبرگذشـتندوبرخیبرپوسـتمننشسـتند!«مغیرهبهویگفت:»بهخداسـوگند!

کـهیکـیازهمـانتیرهـاتـورامیکشـت!«گفـت:»خدایترحمـتکند!چرا دوسـتداشـتم

کّفـارۀتـاشتـوبـرضـّدعثمـانمیشـد.«عایشـه چنیـنمیگویـی؟«پاسـخداد:»شـایدایـن

کـهفکـرمیکنـی گفتـی،بـرایایـناسـت کـه گـرایـنسـخن گفـت:»هـابـهخـداسـوگند!ا

کشـتهمیشـدم؛ کشـتناوراداشـتم،پـسبایـدبـهقصـاصاو درعلـمخداونـد،مـنقصـد

بـاخـودمـننیـزجنگیدنـد. بـاویبجنگنـد؛پـس کـهمیخواسـتممـردم امـاخـدامیدانـد

میخواسـتمبـهسـویشتیـرافکننـد؛پـسبـهخـودمننیزتیـرافکندند.میخواسـتمازویسـر

گرخدامیدانسـتکـهمنخواهـانقتلعثمان پیچنـد؛پـسازخـودمـننیـزسـرپیچیدنـد.ا

بـودهام،خـودنیـزبـهقتـلمیرسـیدم.«

گـزارشنمـودهاسـت:»گروهـی ابوسـعیدخـدری 20.ابنعبدرّبـه]العقـدالفریـد:118/4[از

مّکـهبودنـدومـننیـزدرمیانشـانبـودم.عثمـانبـرمابرگذشـتوهیچ کنـارخیمـۀعایشـهدر

کـهعثمـان کوفیـاندرمیـانایشـانبـود کـهاورالعنـتنکنـد.مـردیاز کـسجـزمـننماْنـد

کوفـی!آیـامـرادشـناممیدهـی؟‹  گفـت:›ای بـهاو یـدو  بیـشازدیگـرانبـرویتنـدیورز

کوفـیگفتنـد:›بـرتـوبـادبـهطلحـه!‹ وچـونبـهمدینـهبازگشـت،اوراتهدیـدمینمـود.بـهآن

گفـت:›بـهخـداسـوگند!اوراصـدضربـه آنمـردهمـراهطلحـهنـزدعثمـاندرآمـد.عثمـان

کـه گفـت:›بـهخـداسـوگند!اوراصـدضربـهنخواهـیزد،مگـرآن یانـهمیزنـم.‹طلحـه تاز

باشـد.‹عثمـانگفـت:›بهخداسـوگند!مسـتمّریاشراخواهمُبریـد.‹طلحهگفت: کار زنـا

›خداونداوراروزیخواهدداد.‹«

المحیـط: ]القامـوس فیروزآبـادی و ]80/5 واألثـر: الحدیـث غریـب فـی ]النهایـة ابناثیـر .21
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کـه آوردهانـد ]141/8 العـروس: ]تـاج زبیـدی و  ]198/14 العـرب: ]لسـان  ابنمنظـور و ص1374[

کـهعایشـهبـهعثمـانمـیداد[پیرمـرداحمقاسـت.نیـزنعثلرا نعثـل]=دشـنامی مقصـوداز

گفتهشدهعثمان؟ضر؟ رابهویتشبیهمینمودند؛ که ناممردییهودیدرمدینهدانستهاند

الّتبصیـرآمـدهاسـت.همچنیـننعثـلنـاممـردیازمصریـانبـودهکـهریشـیدراز چنـانکـهدر

بـهگفتـۀابوعبیـد،بـهعثمـانشـبیهبـودهاسـتودشـنامدهنـدگانعثمـان،اورابـه داشـتهو

کـهروزیخطبـهمیخواْندکهمردی ایـننـاممیخواندنـد.درگفتـاریپیرامـونعثمـانآمده

گرفـتوویراازسـخن ایـراد گفتـۀاو گفـت.]عبـداهلل[بـنسـامبـه برخاسـتواورابـد

گفـت:»موقعّیـتابنسـامنبایـدتـورااز کسـیبـهاو بازداشـتوآنمـردنیـزبازداشـتهشـد.

دشـنامگفتـنبـهایـننعثـلبـازدارد؛زیـراویازهـوادارانعثمـاناسـت.«دشـمنانعثمـاناو

رابـهایـننـاممیخواندنـد.درسـخنعایشـهنیـزآمـدهاسـت:»ایـننعثـلرابُکشـید؛کـهخـدا

گرفت  کهبرخلیفهخشـم گفت گاه اورابُکشـد!«مقصودویعثمانبودواینسـخنراآن

نراسـت  بـهسـویمّکـهرفـت.درحیـاةالحیـوان]365/2[آمـدهکـهنعثـلبـروزنجعفـر،کفتـار و

ودشـمنانعثمـاناورابـهایـننـاممیخواندنـد.

گریـــانبیـــرونشـــدو کـــهعایشـــه؟اهضر؟ گـــزارشنمـــوده 22.َبـــاُذری)أنســـاباألشـــراف(

مـــردمرابـــر گفـــت:»همیـــندیـــروز بـــنیاســـربـــهوی کشـــتند!«عّمـــار گفـــت:»عثمـــان؟ضر؟ را

براومیگریی!« ویمیشورانیدیوامروز

بنگریـدبـه:الّطبقـاتالکبـرٰیتألیـفابنسـعد:25/5)چـاپلیـدن(]36/5[؛أنسـاباألشـراف

الّسیاسـه:43/1و46و57]47/1و51و و  َبـاُذری:70/5و75و91]187/6و193و212[؛اإلمامـة

العقـد مـموالملـوکطبـری:140/5و166و172و176]407/4و449و458و465[؛
ُ
یـخاأل تار 61[؛  

کر:319/7]221/27[؛اإلسـتیعاب یـخمدینـةدمشـقابنعسـا الفریـد:267/2و272]111/4و118[؛تار

یـخابوالفـداء:172/1؛شـرحنهـجالباغـه ]قسـمتدوم/716[ضمـنشـرححـالاحنـفصخـربـنقیـس؛تار

تألیـفابنابیالحدیـد:77/2و506]215/6؛5/10-9[؛تذکـرةخـواّصاألّمـةتألیـفسـبط:ص38و40 

سـدالغابـه:15/3 
ُ
]ص61و64و69[؛النهایـةفـیغریـبالحدیـثواألثـرتألیـفابناثیـر:166/4]80/5[؛أ
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حیـاة 59/4]ص1374[؛ المحیـط: القامـوس ]313/2[؛ ابناثیـر:87/3 یـخ الّتار فـی الکامـل ]14/3[؛

الحیـوان:359/2]365/2[؛الّسـیرةالحلبّیـه:314/3]286/3[؛لسـانالعـرب:193/14]198/14[؛تـاج

العروس:141/8�

کامل،مارابادیدگاهعایشـهنسـبتبهعثمانآشـنا گونۀ گوید:اینروایتهابه امینی

کـهویعثمـانراشایسـتۀنشسـتنبـرتخـتخافـتنمیدانسـته؛   میسـازدومیفهمانـد

برداشـته وجـود ازصحنـۀ او میداشـته دوسـت کـه رفتـه یـاده ز اندیشـهچنـدان ایـن  در و

کشـیده ژرفـایآن بـه  و افتـد یـا پـای،دردر بـر بـاسـنگآسـیابی کـه یـده شـودوعاقـهورز

یـاافتـد  بـرآنریسـمانبسـتهودرموجخیـزدر گیـردو   شـودیـادریکـیازخورجینهایـشقـرار

کنندگانـشبـراوفـرودآیـد  گـرددوهرگـزبیـروننیایـدیـانیزههـایمحاصـره آنتهنشـین  ودر

گردد! وناهنجارِیبدعتهایشازجامعهپاک

ازهمیـنرویبـودکـهاوبـابیـرونکشـیدنتـارمـووجامـهونعلینرسـولخدا؟ص؟مـردمرا

بـرعثمـانمیشـورانیدوهمـوارهجامعـۀدینـیرادربرابـرویتحریـکمینمـودوبـهدشـمنیبـا

اوبرمیانگیخـتودرزمـاناقامـتودرسـفرخویـش،آنـانراازیـاریخلیفـهبازمیداشـت.

یافـت کـهدر گاه کشـتهشـدنعثمـاننیـزویازایـنرأیبازنگشـت،مگـرآن حّتـیپـساز

حکومتازدسـتطلحهدررفتهاسـت؛یعنیهمانکسـیکهعایشـهبرایحکومتیافتنش

غبـار تـاپـایجـانمیکوشـیدوپیـشانداختنـشرادردلنهفتـهبـود.وایـنازهمـانآغـاِز

برانگیختنـشبـرضـّدعثمـانوتحریـکاّمـتبـهقتـلویبـود.اومیخواسـتحکومـترا

دیگربـاربـهقبیلـۀتیـم]=قبیلـۀپـدرشابوبکـر[بازگرداَنـد.حّتـیشـایدباهمینمقصودبهسـفر

کَند. حـجرفـتتـادرمسـیرخویشونیزهنگامهمایشحجگـزاراندرمّکه،ایندعوترابپرا

بـارۀطلحهدرهمانسـفرشـنیدهشـد:»مرحباای بـههمیـنسـبببـودکـهایـنسـخنویدر

گویابهانگشـتویمینگرم شـیربچه؛مرحباایعموزاده! صاحبانگشـت؛مرحباایپدِر

کـهبـااوبیعـتمیکننـد.«ونیـزگفـت:»مرحبـاایصاحـبانگشـت!خـداخیـرتدهـد!ها

بـارۀعثمـان کـهدر کـهمـردمطلحـهراشایسـتۀحکومـتیافتنـد.«نیـزبـههمیـنسـبببـود
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یـدهاسـت.«وهمبه میگفـت:»ایـنپیرمـرداحمـقرابُکشـید؛کـهخدایـشبُکشـد!اوکفـرورز

ابنعّبـاسگفـت:»مبـادامـردمراازهجـومبـهایـنسـرکشبـازداری!«ودرمّکـهگفت:»لعنت 

گفـت:»خدایـشلعنـت ونفریـنبـرایـنپیرمـرداحمـق!«وچـونخبـرقتلـشبـهویرسـید،

کهانجامداد؛وخداوندبهبندگانستمنکند.« کارهاییبود کند!اینبهسبب

یافـتخافـتبـزرگاالهی،علویگشـتهودرجایگاهشایسـتۀآنقرار کـهدر اّمـاآنگاه

کـهبـهامیرالمؤمنین؟ع؟گرایشنداشـت،رأیـشرادرموردخافتدیگرگون گرفتـه،ازآنجـا

کـهآسـمانبـرزمیـن گـرچنیـنباشـد،دوسـتمـیدارم کـرد:»ا  سـاختوایـنسـخنراآغـاز

بیـرونشـدنازمّکـه،به نمـودوپـساز فـرودآیـد!«وحسـرتخـوردنبـرقتـلعثمـانراآشـکار

ایـنرهگـذر، سـویآنبازگشـتوشورشـگرانهبـهخونخواهـیعثمـانبرخاسـتتـامگـراز

حکومـترابـهسـویطلحـهبکشـاَند؛وگرنـهاوازصاحبـانخـونعثمـاننبـودوفرماندهـی

کـهزنبـودوخـدازنـانرابـرای لشـکروپرداختـنبـهنبـردنیـزازویبرداشـتهشـدهبـود،چـرا

پردهنشـینیآفریـدهاسـت.اونیـزهماننـددیگـرزنـانپیامبـر؟ص؟،نسـبتبـهسـایرزنـانبهگونۀ

بارۀماجرای نمـودنجمـالوزیـورخویشنهیگشـتهورسـولخدا؟ص؟اورادر ویـژهازآشـکار

گرداْنـد،زیـرادرنظـرشترجیـح وپرهیـزدادهبـود؛اّمـاویازهمـۀاینهـاروی جمـلهشـدار

کـهپیوسـتهخافتطلحـهراتأییدنماید.پیامبِرراسـتگویامینهمانهنگامکه یافتـهبـود

زوزۀسـگانمنطقـۀحـوأببـهویخبـرداد؛اّمـاعایشـهوانمـود وپرهیـزداد،از ویراهشـدار

کهزوزۀآنسـگانرانمیشـنودوهمچنانآرزویخافتطلحه،ویراپیشراْندتاآن کرد

گشـتوفرمـانخـدابـهخـافخواسـِتوی ایـنآرزونومیـد از کشـتهشـدو کـهطلحـه جـا

چیرگییافت.

3. ســـخنان عبدالّرحمـــان بـــن عـــوف، یکـــی از ده تـــِن بشـــارت یافتـــه و ســـرکردۀ 

شـــورا و از بدریان

1.َباُذریازسعدگزارشنمودهکهچونابوذردرربذهوفاتیافت،علیوعبدالّرحمان
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کارتـواسـت]کـه گفـت:»ایـننتیجـۀ کردنـدوعلـی بـنعـوفدربـارۀرفتـارعثمـانگفتوگـو

گـرخواهـی،شمشـیرترا گفـت:»ا عثمـانرابـرایخافـتپیـشانداختـی[!«عبدالّرحمـان

برگیـرومـننیـزشمشـیرمرابرمیگیـرم]تـابـاعثمـانبـهنبـردبرخیزیـم[؛زیـراویبـاعهـدیکهبه

مـنسـپرد]تـاازسـیرۀابوبکـروعمـرپیـرویکند[سـرپیچینمودهاسـت.«

بـرسـرزمینهای جوانـکانخویشـاوندخـودرا کـهچـونعثمـان؟ضر؟  2.ابوالفـداءآورده

بـاایـنکاربدعتـینهـاد،روایتشـدهکهبهعبدالّرحمـانبنعوف گـونچیـرهسـاختو گونا

بـارۀاوچنینگمان تـواسـت!«عبدالّرحمـانگفت:»مندر گفتنـد:»همـۀاینهـانتیجـۀکار

تـاهنگامی کـهدیگرهرگـزبااوسـخننگویم!«واو کنـونبـاخـداعهـدمیبنـدم نداشـتم.اّمـاا

بیماریاشعثمـانبهعیـادتویآمدو کـهدرگذشـت،بـاعثمـان؟امهضر؟بـهقهـربـود؛حّتـیدر

بـاخلیفـهسـخننگفت. نمـودو اورویبـهسـویدیـوار

مـرگ بـه منجـر بیمـاری  در کـه کـرده گـزارش شـرید بـن ازطریـقعثمـان َبـاُذری .3

کـهسـلطنت آن از گفـت:»پیـش او یـادشـد؛ نـزدوی ازعثمـان بـنعـوف، عبدالّرحمـان

ویبیـخپیـداکنـدوروشانحرافـیسـلطنتشراادامـهدهـد،بـهبرکنـاریاشبشـتابید!«این

کـهرمـۀعبدالّرحمـانبـنعـوفازآن خبـربـهعثمـانرسـید؛پـسفرمـاندادتـاآبچاهـیرا

زمیـنفروکش مینوشـید،بـرویببندنـد.عبدالّرحمـانگفـت:»بارخدایـا!آبایـنچـاهرادر

گـردان!«ودیگـریـکقطـرهآبازآنچـاهبیـروننیامـد.

4.ازعبـداهللبـنثعلبـهنقـلشـدهکـهعبدالّرحمـانبنعوفسـوگندخـوردهرگزباعثمان

سخننگوید.

نگـزارد؛پس کـهعبدالّرحمـانوصّیـتنمـودعثمـانبـروینمـاز 5.ازسـعدنقـلگشـته

زبیریاسعدبنابیوّقاصبراونمازخواْند؛واوبهسال32درگذشت.

کـهچـونعثمـانجوانـکانخویشـاوندخـودرابـربـزرگاناصحـاب 6.ابنعبدرّبـهآورده

کاربدعتیپدیدآورد،بهعبدالّرحمـانگفتند:»ایننتیجۀ بـاایـن محّمـد،امیـریبخشـیدو
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نـزدعثمـان کـهچنیـنشـود.«سـپسحرکـتنمـودو گفـت:»گمـاننمیکـردم تـواسـت!« کار

ابوبکـرو بـهسـیرۀ تـادرمیـانمـا انداختـم راپیـش تـو گفـت:»مـن رانکوهیـدو او و درآمـد

آنـانرا بـهخانـوادۀخـودامتیـازدادیو کنـی؛اّمـاازسـیرۀآندوسـرپیچیـدیو عمـررفتـار

پیونـد خـدا بـرای »عمـر داد: پاسـخ عثمـان بخشـیدی!« اسـتیا مسـلمانان شـانههای بـر

خویشـاوندیاشرامیگسسـت؛ومـنبـرایخـداپیونـدخویشـاوندیامراپـاسمـیدارم.«

کـهدیگـربـاتـوسـخننگویـم.«ودیگـرتـاهنگام عبدالّرحمـانگفـت:»بـاخـداعهـدمیبنـدم

بیماریاشعثمانبـهعیادتوی بـهقهربود.حّتـیدر بـااو مـرگبـاعثمـانسـخننگفـتو

بـااوسـخننگفـت. گرداْنـدو آمـدواورویازجانـبخلیفـهبـهسـویدیـوار

 261 و 258/2 الفریـد: العقـد 172[؛ و 171/6[ 57/5 َبـاُذری: األشـراف أنسـاب بـه:  بنگریـد

و272]101/4و118[؛تاریخابوالفداء:166/1�

کهمجموعهایشـترازشـتراِنزکات گزارشنموده 7.طبریازطریقمسـوربنمخرمه

دادهشـدهرانـزدعثمـان؟ضر؟آوردنـدواوآنرابـهیکـیازخانـدانَحَکـمبخشـید.ایـنخبـربـه

بـنمخرمهوعبدالّرحمانبناسـودبـنعبدیغوث عبدالّرحمـانبـنعـوفرسـید؛پـسمسـور

کـهعثمـاندرسـرایحکومـتبـود،آنرا رافرسـتادتـاآنشـترانراگرفتنـدوسـپسدرحالـی

مموالملـوکطبـری:113/5]365/4[؛الکاملفـیالّتاریخابناثیر:
ُ
یـخاأل میـانمـردمتقسـیمنمـود.)تار

70/3]286/2[؛شـرحنهـجالباغـهتألیـفابنابیالحدیـد:165/1]149/2[(

بارۀعثمانوعبدالّرحمان کهنفرینعلی؟ع؟در األوائلآورده 8 .ابوهالعسـکریدر

بـهحـالقهـرودشـمنیُمردنـد.عبدالّرحمـانکسـیرانـزدعثمـان مسـتجابگشـتوآندو

الـّزوراءرابنـانهـاد، کاخخویـشبـانـامطمـار فرسـتادواوراسـرزنشنمـود...وچـونعثمـان

کـهعبدالّرحمـانازآنجملـهبـود. غذایـیفـراوانفراهـمسـاختوکسـانیرابـهآنفراخواْنـد

بـارۀتو کنـونآنچـهرادر چـونویبـهآنکاخوایـنغـذانگریسـت،گفـت:»ایپسـرَعّفـان!ا

میگفتنـدومـاتکذیـبمیکردیـم،تصدیـقمیکنیـم.مـنازبیعتخویشباتـو،بهخداپناه
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کـن!«پـسویرا نـزدمـنبیـرون گفـت:»ایغـام؛اورااز میجویـم!«عثمـانبـهخشـمآمـدو

کهبهسراغ کسی کسیباویهمنشیننگردد.پستنها بیرونراندندوعثمانفرماندادتا

اوقـرآنواحـکامارثمیآموخـت.چـونعبدالّرحمـان کـهاز ویمیرفـت،ابنعّبـاسبـود

بیمـارگشـت،عثمـانبـهعیادتویرفتوبااوسـخنگفت؛اّمـاعبدالّرحمانتاهنگامی

کـهزنـدهبـود،بـاویسـخننگفت.)شـرحنهـجالباغـهتألیـفابنابیالحدیـد:65/1و66]196/1[(

ــه کـ ــاریدارد گفتـ ــه ــارهبـ گشـــت«اشـ ــه»نفریـــنعلـــیمســـتجاب کـ ســـخنعســـکری

روزشـــوراخطـــاببـــهعبدالّرحمـــانبـــنعـــوفبـــرزبـــانرانـــد:»بـــهخـــدا آنحضـــرت؟ع؟در

کـــه ـــوبـــهعثمـــانداری،همچنـــان کـــهت رانکـــردی،مگـــربـــهســـببامیـــدی کار ســـوگند!ایـــن

یـــارش]=ابوبکـــر[داشـــت.خداونـــدعطـــرَمْنِشـــمرامیـــانشـــما آنخلیفهتـــان]=عمـــر[از

بساید!«)شرحنهجالباغهتألیفابنابیالحدید:63/1]188/1[(

کهقصد گاه اّماَمْنِشـمزنیعطرفروشازمردمحمیربود.دوقبیلۀخزاعهوجرهمآن و

کشتگانشـان جنـگمینمودنـد،ازعطـرویبـهخویـشمیزدنـدوچـونچنیـنمیکردنـد،
بسـیارمیشـد.پـسایـنَمَثلـیشـد:»شـومترازعطرَمْنِشـم!«1

تـومیگفتنـدومـاتکذیـب بـارۀ  کنـونآنچـهرادر نیـزایـنسـخنعبدالّرحمـان:»ا و

روزشـورا امیرالمؤمنیـندرهمـان گفتـارموالمـان بـه اشـاره میکردیـم،تصدیـقمیکنیـم.«

کـهایشـانعثمـانرابـهخافتمیگمارندواوبیشـکبدعتها  دارد:»هـاهرآینـهمیدانـم

گـربماَنـد،ایـنسـخنمرابرایتـانیـادآوریخواهـمنمـود؛  کـها کـرد کارهـاینوپدیـدخواهـد  و

کشـتهشـودیـابمیـرد،بنیامّیـهخافـترامیـانخـوددسـتبـهدسـتخواهنـدنمـود؛  گـر  وا

گـرزنـدهباشـم،خواهیـددیـدکهدرجایگاهـیخواهمبودکهخوشنمیدارید.«)شـرحنهج وا

الباغـهتألیفابنابیالحدید:64/1]192/1[(

روزگارعثمــانآن گویــد:»چــوندر شــیخمحّمــدعبــده)شــرحنهجالباغــه:35/1]ص88[(

1.بنگریدبه:مجمعاألمثال:191/2.)غ.(
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ــۀ کارگــزارســرزمینهاســاختوصحاب پیشــامدهارخدادواوجوانــکانخویشــاوندخــودرا

تــو کار گفتــهشــد:›ایــننتیجــۀ کــهبــهعبدالّرحمــان گرفتنــد،روایــتشــده بــزرگبــراوخشــم

ــابــاخداونــدعهــد گمــاننداشــتم.اّم گفــت:›مــنازعثمــانچنیــن اســت!‹عبدالّرحمــان

کــه کــهدیگــرهرگــزبــاویســخننگویــم!‹ســپسعبدالّرحمــاندرحالــیدرگذشــت میبنــدم

بیمــاریاشعثمــانبــهعیــادتویرفــتو گفتهانــددر کــه بــاعثمــانبــهقهــربــود؛چنــدان

آِن بــاخلیفــهســخننگفــت.خداونــدداناتــراســتوحکــماز نمــودو اورویبــهســویدیــوار

کنــد.« اواســتوهــرچــهخواهــد،

گفتـهاسـت:»عثمـانبـنَعّفـانبـاعبدالّرحمـان ابنقتیبـه)المعـارف:ص239]ص550[(

کـهُمردنـد.« گاه بـنعـوفدرحـالقهـربـودتـاآن

گفـت:آیـاسـیرۀابوبکـر  بـارۀچیزهایـیپرسـیدوبـهایشـان گویـد:بایـدازاینـاندر امینـی

گـر کـهشـرطبیعـتبـاعثمـانبـود،بـاسـّنترسـولخدا؟ص؟موافـقبـودیـامخالـف؟ا وعمـر

 موافـقبـود،چنیـنشـرطیبیجـابـودونبایدبرایخافت،شـرطیجزسـازگاریبـاکتابخدا 

کسـیآنراوامینهـاد،مایـۀنکوهـشاو،وانهـادن گـر وسـّنتپیامبـرش؟ص؟نهـادهمیشـدوا

کنـارسـّنتشـریف، کـردنازسـیرۀآندودر یـاد بـود،نـهسـیرۀابوبکـروعمـر.پـس سـّنت

کـهحّجـتاسـت؛ویـا کـهحّجـتنباشـد،بـهچیـزی کـردنچیـزیاسـت همچـونضمیمـه

بـوده،وظیفـۀهـر پیامبـر گـرآنسـیرهمخالـفسـّنت ا اّمـا و انسـان! کنـار نهـادنسـنگدر

مسـلمانیبـافـرضایمانـشبـهخـداوکتـابورسـولویوروزقیامـت،آناسـتکهباچنین

کـهتنهـابـهمخالفـتعثمـانبـاسـّنتاعتـراض کنـد.پـسشایسـتهبـود سـیرهایمخالفـت

موالمـان بـا بیعـت بـرای را شـرط همیـن عبدالّرحمـان چـون کـه بـود روی همیـن از کننـد.

امیرالمؤمنیننهاد،ویآنرانپذیرفتوتنهااینشـرطراپذیرفتکهکارشسـازگارباسـّنت 

واجتهـاددرآنباشـد.)مسـندأحمـد:75/1]120/1[؛تاریـخاألمـموالملـوکطبـری:40/5]238/4[؛

صولالدینباقاالنی:ص209؛البدایةوالّنهایه:146/7]165/7[(
ُ
التمهیدفیأ

ایـــن آیـــا نمـــود، بـــرعثمـــانچنیـــنشـــرطی ابنعـــوف کـــهچـــون کاشمیدانســـتم

89/9
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ـــم،میدانســـت گفتی ـــاســـّنت ـــامخالفـــتســـیرۀشـــیخینب ـــارۀموافقـــتی ب ـــهدر ک مطلـــبرا

گـــر ا ـــراووارداســـت؛و ـــم،ب گـــرمیدانســـت،همـــۀآنچـــهدرهـــردوفـــرضبیـــاننمودی ـــه!ا ـــان ی

کـــهحقیقتـــشرا نمیدانســـت_کـــهبعیدتریـــنفـــرضاســـت_چگونـــهشـــرطیبـــروینمـــود

گشـــت  ـــهچیـــزیناشـــناختهمشـــروط ـــزرگب کاردیـــنوپیشـــوایِیب نمیدانســـتوچـــهســـان

وفایـــدۀایـــنشـــرطنمـــودنچـــهبـــود؟

کهماسـاحت صولالدین:ص210(درتوضیحاینشـرطوجهیآورده
ُ
باقانی)التمهیدفیأ

هردانشپژوهفهمیدهایراازبیانآنپیراستهمیدانیم،چهرسدبهدانشوریچونوی!

کـهنخسـتینبـاروبیدرنـگ گاهبـهسـراغعثمـانمیآییـموازاوحسـابمیکشـیم آن

کردیم،میدانسـتیا کهیاد اینشـرطراپذیرفت.آیااورابطۀمیانسـّنتوسـیرۀشـیخینرا

گـرآنرامخالف گـرآنرابـاسـّنتسـازگارمیدانسـت،چـراچنیـنشـرطیراپذیرفـت؛وا نـه؟ا

گـرایـنرابطـهرانمیدانسـت،چـراشـرطیراپذیرفـت سـّنتمیدیـد،چـراآنراردنکـرد؟وا

کـهمیتوانـدایـنشـرطرا کـهدرآنروز،آیـامیدانسـت کـهنمیدانسـتچیسـت؟دیگـرایـن

کـهنمیتوانـد، گـرمیدانسـت کـهنمیتوانـدازعهـدۀآندرآیـد؟ا بـرآوَردیـانـه؟یـامیدانسـت

گـرنمیدانسـتکـهمیتوانـدیـانـه،چـراتـنبـه چـراشـرطیبیـرونازدایـرۀتوانـشراپذیرفـت؟ا

کـهمیتوانـد،چـرابـاآن گـرمیدانسـت کـهازعهـدهبرآمدنـشرایقیـننداشـت؟وا خطـرداد

شـرطکـهبـرویشـدهواوپذیرفتـهوبیعـتبـرپایۀآناسـتوارشـدهوپذیرشوخشـنودیاّمت

بـدانتحّقـقیافتـهبـود،مخالفتنمودوسـپسهنگامیکهابنعوفاورابهسـببمخالفت

کـهازعهـدۀآنبرنمیآیـد؟احمـد)المسـند: بـاایـنشـرطبازخواسـتنمـود،چنیـنپـوزشآوْرد

کـهاو کـهعبدالّرحمـانمیگویـد گفـت:»ایـن کـهعثمـان 68/1]109/1[(ازطریـقشـقیقآورده

سـّنتعمـرراواننهـاده،نـهمـنمیتوانـمآنرابـهجـایآورمونهخـوداو!«ایـنراابنکثیر)البدایة 

کـردهاسـت. والّنهایـه:206/7]231/7[(یـاد

کنـوندیـدگاهواپسـینعبدالّرحمـان کـهپاسـخدادهشـود،ا گونـه بـهایـنپرسـشهاهـر

)132(



غدیر در کتاب و سّنت و ادب )ج 9( 150

بـارۀخلیفـه،مـوردنظـرمـااسـت.ایـننظر]منفـی[ازروشـنترینحقیقتهـابـرای بـنعـوفدر

کسـیاسـتکـهدرآنچـهازسـخنوییـادکردیـم،بهدّقتبنگرد:»منبـهخداپناهمیجویم

کشـتنعثمانراروا که کردم!«ونیزاینسـخنشبهموالمانامیرالمؤمنین؟ع؟ کهباتوبیعت

شـمردهاسـت:»هـرگاهخواهـی،شمشـیرترابرگیـرومـننیـزشمشـیرمرابرمیگیـرم....«وهم

کندوروشانحرافیسـلطنتشراادامه کهسـلطنتویبیخپیدا گفتهاش:»پیشازآن این

دهد،بهبرکناریاشبشـتابید!«عبدالّرحمانآنقدردرمخالفتباعثمانوسـاقطشـدنش

ازاعتبـارپیـشرفـتکـهاورابـراینمـازگزاردنبرخودشایسـتهندیدوهنـگاموفاتشوصّیت

گزیـد  گـزاْرد_وازاوبـهقهـردوری کـهعثمـانبـراونمـازنخواَنـد_پـسزبیـربـروینمـاز  نمـود

کـهچـونبـرایعیادتـشآمـد،ازاوبـه کـههرگـزبـاویسـخننگویـدتـاآنجـا وسـوگندخـورد

گرداْند.حّتیفرمانهایویرادرخوراجرانمیدانسـتوازاینروی،چون سـویدیوارروی

کـهعثمـانشـتِرانزکاتدادهشـدهرابـهیکـیازخانـدانَحَکـمبخشـیده، بـهاوخبـررسـید

گیرنـدوسـپسمیـان مسـوربـنمخرمـهوعبدالّرحمـانبـناسـودرافرسـتادتـاآنهـارابازپـس

کـهعثمـاندرسـرایخویـشبـود. مـردمتقسـیمنمـود،حـالآن

بــهنفــاقمّتهــممینمــود؛ کــهعثمــاناورامنافــقمیشــمْردو بــههمیــنســبببــود

کــهابنحجــر)الّصواعــقالمحرقــه:ص68]ص114[(یــادنمــودهوضمــنپذیرفتــنآن، چنــان

بــهســراغشمیآمــد. فــراوان زیــرا یــد؛ بیــممیورز او  از کــهعثمــان نمــوده چنیــنتوجیــه

گفتــه کــردهو بخوانیــدوبخندیــد!حلبــی)الّســیرةالحلبیــه:87/2]78/2[(نیــزهمیــنرایــاد

زیــرا ننمــوده؛ ذکــر را توجیــه ایــن اّمــا اســت.« آورده توجیهــی آن بــرای »ابنحجــر اســت:

کهمایۀخندهاست. میدانسته

کـهعبدالّرحمـان اینـانمیپرسـیم:آیـاشـرطی گفتیـم،از بـاچشمپوشـیازهمـۀآنچـه

گریـزی کـردنبـودیـاعثمـان گـرهزد،بایسـتۀوفـا بـرعثمـاننمـودوپیمـانبیعتـشرابـاآن

گـربایسـتهبـود،چـراخلیفـهبـاآنمخالفـتنمـودوچـراموالمـان بـرایرهایـیازآنداشـت؟ا

گاهازاحـکاموسـّنتهایپیامبـر  گنجینـۀدانـشرسـولخدا؟ص؟وآ کـه  امیرالمؤمنیـن؟ع؟
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تأسـیساّمتتاپایانروزگاراسـت،اینشـرطرانپذیرفت؟آیاخلیفه آغاز وصاحاّمت،از

کـهصحابـهخواسـتنداورابـه گاه بـراثـرمخالفـتبـاایـنشـرط،برکنـارمیشـد؟پـسچـراآن

کارخوشـایندوینبود؟یابهسـببآن، سـبباینمخالفتبرکنارسـازند،تندادنبهاین

برکنـارنمیشـد؟پـسچـرابـرویشـوریدندواورابرکنـارکردنـدوکشـتند؛حـالآنکهایشـان

گـرایـنشـرط گـروه،همگـیعـادلهسـتند؟ا نظـرایـن کـهدر اصحـابرسـولخدا؟ص؟بودنـد

کـردننبـود،چـراباموالمـانامیرالمؤمنین؟ع؟بیعتننمودند،آنگاهکهبدیشـان بایسـتۀوفـا

کـه کـردن،پایبنـدنخواهـدبـود؟وچـهمعنـادارد کـهبـهایـنشـرِطنابایسـتۀوفـا پاسـخداد

عبدالّرحمـانبـنعـوفبـرایپیـشانداختـنعثمانبرعلـیامیرالمؤمنیـن؟ع؟چنینتوجیه

کـهعثمـانشـرطپیـرویازسـیرۀابوبکـروعمـرراپذیرفـتوعلـی؟ع؟نپذیرفـت؟چـرا آوْرد

عثمـانرابـهایـنشـرطالـزامنمودنـدوچـراعثمـانآنراپذیرفـتوبیعـتبـرپایـۀآناسـتوار

کـهبـاآنمخالفـتمیکنـد،بـرویشـوریدند؟ گشـتوچـوندیدنـد

»و بی گمان روز رسـتاخیز از آن چه به دروغ می بافتند بازخواسـت خواهند شـد.« ]عنکبوت/13[ 

کردنـد سودشـان ندهـد و نـه بـه ایشـان ]بـرای  کـه سـتم  »پـس در آن روز پـوزش خواهـِی آنـان 

کارهاشـان[ فرصت داده شـود.« ]روم/57[ جبـران 

4. سخن طلحة بن عبیداهلل، از ده تِن بشارت یافته و یکی از شش عضو شورا

1.درسـخنموالمـانامیرالمؤمنیـنخطـاببـهطلحـهآمـدهاسـت:»بـهخـداسـوگند!

کـهخـونعثمـانرااز بیـمآن طلحـهبـهخونخواهـیعثمـانشـتابانآمـادهنگشـت،مگـراز

خـودویبجوینـد؛زیـراخـوداودرگمـانگاِهآنبـودوهیـچیکازشـورندگانبـرعثمان،بیش

گـردآوریلشـکربـرایخونخواهـی، اومـردمرابـرخلیفـهبرنینگیخـت.پـسخواسـتتـابـا از

آوَرد.بـهخـداسـوگند! کار  راوارونـهنمایـدوشـکوتردیـددر کار مـردمرابـهاشـتباهانـدازدو

گـرابنَعّفانسـتمگربود_چنان راانجـامنداد:ا ایـنسـهکار بـارۀعثمـانهیـچیـکاز ویدر

کـهقاتانـشرایـارینمایـدیـابـایاورانـشبسـتیزد  کـهطلحـهاّدعـامینمـود_وظیفـهداشـت
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گر گـرسـتمدیدهبـود،بایـدمردمراازویبازمیداشـتوبرایشعـذرمیآوْرد؛وا ونبـردکنـد؛ا

گوشهای کنارهمیگرفتودر او کهعثمانستمگراستیاستمدیده،بایداز تردیدداشت

رانکرد؛بلکهکاری اینسـهکار مینشسـتومـردمرابـااووامینهـاد.اّمـاطلحـههیچیکاز

نقـد  گروهـیقـرارمیگیـردوازچـهبـاباسـتوعذرهایـشاز کـهروشـننیسـتدرچـه  کـرد

اماننیست.«)نهجالباغه:323/1]ص249[( وخدشهدر

گرگویی:شـایدنخسـتطلحه ابنابیالحدیـد)شـرحنهـجالباغـه:506/2]9/10[(گویـد:»ا

خونعثمانرامباحمیدانسـتهوپسازقتلشعقیدهایدیگریافتهوقتلاوراحرامدانسـته 

اعتـراف بـهچنیـنسـخنی گـر ا گویـم: راواجـبشـمردهاسـت؛ قاتانـش کـردن وقصـاص

گونـهتقسـیمنمـود،تنهـابدیـن کـهامـامآن داشـت،علـی؟ع؟چنیـنتقسـیمینمیکـرد.ایـن

سـبببـودکـهطلحـهعقیـدهاییکسـان]پیـشوپـسازقتـلعثمـان[داشـتوباایـنفرض،

گونـهبـود؛زیـراازوینقـل تقسـیمامـامصحیـحوبیاشـکالاسـت.حـالطلحـهنیـزهمیـن

چگونـه گویـی: گـر ا و باشـد. کـرده پشـیمانی اظهـار عثمـان، بـا خـود رفتـار از کـه نشـده

کهیکیازاین کارراننمود،باآن کهطلحههیچیکازآنسـه امیرالمؤمنین؟ع؟برآناسـت

گویـم:مقصـودامـام؟ع؟  سـهراانجـامدادوهنـگاممحاصـرۀعثمـان،قاتانـشرایـارینمـود؛

گـرعثمـانسـتمگربـود،بایـدطلحـهپـسازقتـلوینیـزازقاتانـشپشـتیبانی   ایـناسـتکـها

 وحمایـتمینمـودودربرابـرکسـانیکـهقصاصشـانرامیخواسـتند،ازآنـاندفـاعمیورزید؛

کـهاوچنیـننکـرد،بلکـهتنهـاهنـگامزنـدهبـودنعثمـان،ازایشـانحمایـت وروشـناسـت

کرد.وایندرآنتقسیمبندیجایندارد.«

کـههنـگاممحاصـرهشـدنعثمـان،علـیبـه 2.طبـریازطریـقحکیـمبـنجابـرآورده

طلحـهگفـت:»بـهخـداسـوگندتمیدهـمکـهمـردمراازعثمـاندورسـازی!«وطلحـهپاسـخ

گردنشـاناسـت،ادا کهبه کهبنیامّیهحّقیرا گاه داد:»نه؛بهخداسـوگند!چنیننکنمتاآن

نماینـد]ودرازایکشـتنیکـیازمحاصـرهکننـدگان،یـکتـنازخودرابهقصاصبسـپرند[.«

مـموالملـوکطبـری:139/5]405/4[؛شـرحنهـجالباغـهتألیـفابنابیالحدیـد:168/1 
ُ
یـخاأل )تار
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کـهعلـی؟ع؟میگفـت:»خداونـدفرزنـِدصعبـه1رالعنت ]161/2؛5/10[(ابنابیالحدیـدآورده

کرد!« کهعثمانآنهمهبخششبهوینمودواوباعثمانچنین کند

3.طبریازطریقبشربنسعیدآوردهکهعبداهللبنعّباس2بنابیربیعهبرایشگفت:

گفـت:›ایابنعّبـاس؛ گـونشسـتم.سـپس گفـتو »بـرعثمـان درآمـدمومّدتـینـزدویبـه

خانـهاشبودنـد، کـهبـردِر کسـانیرا ُبـردو[صـدای گرفـتو]پشـِتدر بیـا!‹پـسدسـتمـرا

کشـتنویبـهانتظـار بـارۀ بـهمـنشـنوانید.صداهایـیشـنیدیم.یکـیمیگفـت:›دیگـردر

چـههسـتید؟‹دیگـریمیگفـت:›فرصـتدهیـد؛شـایددرکارشبازنگـریکنـد!‹درهمیـن

حـالکـهمـنواوایسـتادهبودیـم،طلحـةبـنعبیـداهللآمـدوایسـتادوگفـت:›ابنعدّیسکجا

گوشـشآهسـتهسـخنی گفتند:›آنجا.‹سـپسابنعدّیسنزدطلحهآمدهواودر اسـت؟‹

یـدتـابـرایـنمـرددرونشـود  گفـت.ابنعدّیـسبازگشـتوبـهیارانـشگفـت:›کسـیراوانگذار

کـهطلحـةبـنعبیـداهللبـه گفـت:›ایـنفرمانـیاسـت وازنـزدشبیـرونآیـد.‹عثمـانبـهمـن

کـهویاینـانرا کفایـتنمـا؛ گفـت:›بارخدایـا!مـراازشـّرطلحـةبـنعبیـداهلل اوداد.‹سـپس

کـهویبـهخواسـتهاش  بـرمـنشـورانیدهوتحریـکنمـودهاسـت.بـهخـداسـوگند!امیـددارم

کـهبـرویمبـاح یـد کـهاوازمـنحریمهایـیرادر گـردد؛ ]=خافـت[نرسـدوخونـشریختـه

کـهفرمـود:“ریختـنخـونمسـلمانحـالنیسـت،مگـردر نبـود.ازرسـولخدا؟ص؟شـنیدم

کـهپـس کشـتهشـود؛مـردی کفـرورزد،پـسبایـد کـهپـسازاسـامآوردنـش سـهمـورد:مـردی

کـهدیگـریرابُکشـد،بـیآن گـردد؛ومـردی ازهمسـرداریاشزنـانمایـد،پـسبایـدسنگسـار

 کـهبـهازایخـوندیگـرباشـد.”پـسمـرابـهچـهسـببمیُکشـند؟‹سـپسعثمـانبازگشـت 

ومـنخواسـتمبیـرونآیـم؛اّمـامـرابازداشـتندتـاآنگاهکـهمحّمـدبـنابیبکـربـرمنبرگذشـت 

مـموالملـوکطبـری:122/5]378/4[؛
ُ
یـخاأل کنیـد!‹ورهایـمسـاختند.«)تار گفـت:›اورارهـا و

یـخابناثیـر:73/3]291/2[( الکامـلفـیالّتار

1.طلحـهراگاهبـهمـادرش،صعبـه،نسـبتدادهواوراچنیـنخواندهانـد.بنگریـدبـه:الّنهایـهفـیغریـبالحدیـثواألثـر
تألیـفابناثیـر:166/1.)م.(

2.درچاپموردمراجعۀماچنیناست:»عّیاش.«)غ.(
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گزارشنمودهکهطلحةبنعبیداهللیکیاززمینهایش 4.طبریازطریقحسنبصری

رابهبهای700000]درهم[بهعثمانفروختوعثمانآنمبلغرابرایاوبارکرد.سپسطلحه

کــهنمیدانــدخداونــد؟زع؟  گردآیــد_درحالــی کــهچنیــنمالــیدرخانــهبرایــش گفــت:»مــردی

برایــشچــهپیــشمــیآوَرد_درمــوردخــدایســبحانفریفتــهمیگــردد.«پــسشــبرابــهصبــح

کوچههــایمدینــهایــنســوی  ــاصبحــگاهدر کــهفرســتادۀطلحــهآنمــالرات  آورد،درحالــی

وآنســویمیبــردوتقســیممینمــودوچــونصبــحشــد،یــکدرهــمازآننمانــدهبــود.حســن

کــردو[ایــنجــا]=بصــره[درجســتوجــوی گویــد:»]آنمــالرامیــانمــردمتقســیم ]بصــری[

مــمو
ُ
یــخاأل گفــت:»زروســیم.«)تار دینــارودرهــممیآیــد!«یــاشــایدبــهجــایدینــارودرهــم،

کر:81/7]101/25[( یــخمدینــةدمشــقابنعســا الملــوکطبــری:139/5]405/4[؛تار

 50000 کـهعثمـان کـرده گـزارش ازطبـری ]5/10 الباغـه: نهـج ]شـرح ابنابیالحدیـد .5

بود.روزیعثمانبهسـویمسـجدبیرونشـدوطلحهبهاوگفت: ]درهم[ازطلحهطلبکار

آِنخـودتباشـدتـابـه گفـت:»ایابومحّمـد!از »طلبـتآمـادهاسـت؛آنرابگیـر!«عثمـان

کـهعثمـاندرمحاصـرهبـود،میگفـت:»ایـن گاه مصـرفجوانمردیهایـترسـانی.«وآن
استسزایسنّمار1!«2

او همـوگویـد:»طلحـهبیـشازهمـگان،مـردمرابـرعثمـانبرمیانگیختوزبیـرکمتراز

پسـِرزنَحْضَرمـی_مقصودش کـهعثمـانگفـت:›وایبـرمـناز چنیـنمیکـرد.روایـتشـده

 طلحـهبـود_!چندیـنوچنـدانبـارشـترازطـابـهویبخشـیدمواوجـانمـرامیخواهـد 

وفرجـام آنامـوالبهرهمنـدمسـاز ومـردمرابـرجـانمـنتحریـکمیکنـد!بارخدایـا!اورااز

ستمشرابهوینشانده!«

روز کــهدر گــزارشنمودهانــد یــدادخانــۀعثمــان، زمینــۀرو فــاندر
ّ
کــهمؤل همــوآورده

کارنیککسیرابابدیپاداشدهند.)م.( که گاهآورند کردیم،اینَمثلراآن کهپیشتراشاره 1.چنان

یـخاألمـموالملـوک:139/5]405/4[(آورده؛اّمـاجملـۀواپسـین:»وآنگاهکـهعثمـان....«که 2.ایـنخبـرراطبـری)تار
گـزارشنمـوده،درآنبـهچشـمنمیخـوَرد. ابنابیالحدیـدازوی

93/9
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ــردمویرانشناســند؛  ــام ــودت ــهایچهــرهاشراپوشــاندهب ــاجام  کشــتهشــدنوی،طلحــهب

کــهچــونبــرایمحاصــرهکننــدگان،ورود گــزارشکردهانــد بــهســویخانــهتیــرمیافکْنــد.نیــز و

آوْرد  بربــامآنفراز ُبردو انصــار ناممکــنشــد،طلحــهآنــانرابــهســراییکــیاز راهدر  بــهخانــهاز

وایشــانازدیــوارخانــۀعثمــانبــاالرفتــه،عبــورکردنــدواوراکشــتند.)شــرحنهــجالباغــهتألیف

ابنابیالحدیــد:404/2]36-35/9[(

اجـازهنـدادعثمـانرابـهخـاک کـهطلحـهتـاسـهروز مقتـلعثمـانآورده 6.مدائنـیدر

قتـلعثمـاننیـزعلیبـامردمبیعتنکـرد.حکیمبنحـزام،یکی پـساز سـپارند.تـاپنـجروز

مـردمقبیلـۀبنیاسـدبـنعبدالعـّزی،وجبیـربـنُمطِعـمبـنحـارثبـننوفـلازعلـیبـرای از

راهآنـان بـهخـاکسـپردنعثمـانیـاریخواسـتند.اّمـاطلحـهکسـانیراسـنگبـهدسـتدر

نهـاد.پـسچنـدتـنانـدکازخانـوادۀعثمـان،جنازهاشرابیـرونآوردندومیخواسـتنداورا

کـهیهودیـانمردگانشـانرادرآندفـنمیکردند، بـهبسـتانیدرمدینـهبـهنـام»حـّشکوکـب«

گماشـتگانطلحه،تختجنازهاشراسنگسـار ببرند.چونجنازۀعثمانبدانجارسـید،

کـهاز کننـد.علـییکـیرافرسـتادتـاآنـانراسـوگنددهـد نمودنـدوخواسـتندآنراسـرنگون

رابردنـدودر»حـّش او تـن کشـیدندوآنچنـد اودسـت  از آنـان کشـند.پـس ویدسـت

کوکـب«بـهخـاکسـپردند.

کهعثمانهنگاممیانۀمغربوآغازتاریکیشـبانگاه، همودرهمانباذکرسـندآورده

کسـیبـر بـهخـاکسـپردهشـدوجـزمـروانبـنَحَکـمودختـرعثمـانوسـهتـنازغامانـش

جنـازهاشحضـورنداشـت.پـسدختـرششـیونبرداشـتوبـهزاریبـرویپرداخـت.طلحه

که]پیشازدفنوی[بهسویشـانسـنگافکندندوبانگ کمینآناننهادهبود کسـانیرادر

بـهسـوی گفتنـد:»بـهسـویبسـتان؛ آنـان برداشـتند:»پیرمـرداحمـق؛پیرمـرداحمـق!«پـس
کـهآنجـابـود،بـهخـاکسـپردهشـد.1 بسـتان!«واودربسـتانی

1.بنگریدبه:شرحنهجالباغهتألیفابنابیالحدید:6/10و7�
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7.واقــدیآوردهکــهچــونعثمــانکشــتهشــد،دربــارۀدفــنویبــهگفتوگــوپرداختند.

طلحــهگفــت:»دردیــرســلعدفــنگــردد.«وآنجــاگورســتانیهودیــانبــود.ایــنراطبــری)تاریــخ

کار بــه را »مــردی« تعبیــر بــهجــایطلحــه، اّمــا آورده؛ نیــز الملــوک:143/5]413/4[( و  األمــم

گرفتهاست.

8.طبـریبـاذکـرسـندگـزارشنمـودهکهچونعثمانرامحاصـرهنمودند،علیدرخیبر

بـود.آنگاهکـهبازآمـد،عثمـاناورافراخوانـدواونـزدویرفـت.]راویگویـد:»[بـاخـودگفتـم:

›همـراهاوروانمیشـوموسـخنآندورامیشـنوم.‹چـونعلـیبـرعثمـاندرآمـد،عثمـانبـا

گفـت:›اّمـابعـد؛همانـامـرابـرتـو ویبـهسـخنپرداخـتوپـسازسـتایشوثنـایخداونـد،

کـهرسـولخدا؟ص؟چـونمیـانصحابـه حقوقـیاسـت:حـّقاسـاموحـّقبـرادری.میدانـی

پیونـدبـرادریبرقـرارسـاخت،میـانمـنوتـوعقـداخّوتبسـتوحّقخویشـاوندیوباجناق

کـهبـرپایـۀعهـدوپیمـان]=بیعـت[بـرتـودارم.بـهخـدا بـودنراتبییـنفرمـودونیـزحقوقـی

گرهیچیکازاینهانیزنبودومادرروزگارجاهلّیتبهسـرمیبردیم،برایفرزندان سـوگند!ا

کـهبنیتیـم کوتاهـیوتأخیـروسسـتیدرواکنـشنشـاندادنبـهشـمارمیآمـد  عبدمنـاف

]=طلحـه[حکومـتراازچنگشـانبـهدرآوَرد.‹سـپسعلـیبـهسـخنپرداخـتوپـساز

سـتایشوثنـایخداونـد،گفـت:›اّمـابعـد؛همـۀآنچهازحقوقخودبرمنیـادکردی،همان

گـردرروزگارجاهلّیـتبودیم،بـرایفرزندانعبدمناف اسـتکـهگفتـی.اّمـااینسـخنتکها

کـهبنیتیـم]=طلحـه[ کوتاهـیوتأخیـروسسـتیدرواکنـشنشـاندادنبـهشـمارمیآمـد

حکومـتراازچنگشـانبـهدرآوَرد،سـخنیراسـتگفتـیوخبـر]واکنـشمـردم[بـهتـوخواهد

کـهنشسـتهاسـت.اورا رسـید.‹سـپسبیـرونآمـدوبـهمسـجددرونشـدواسـامهرادیـد

فراخوانـدوبـردسـتاوتکیـهزدوبـهسـویطلحـهوپیروانـشرفـت.سـپسبـهخانـۀطلحةبن

کـهازازدحـاممـردملبریـزهیاهـوبـود.طلحـهپیـشپـایعلـیبرخاسـت   عبیـداهللدرآمدیـم

وپیـشآمـد.علـیبـهویگفـت:›ایطلحـه!ایـنچهکاراسـتکـهدرآنافتادهای؟‹پاسـخ

داد:›ایابوالحسـن!آیـاپـسازآنکـهماجـرابسـیاربـاالگرفتـهووخامـتیافتـهاسـت]بـهایـن

)138(
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فکـرافتـادهای؟[.‹علـیبازگشـتوبـیآنکـهذّرهایبـهویپاسـخدهد،بهسـویبیتالمال

کلیدهـا]کـهدردسـتطلحـهبـود[دسـت گفـت:›ایـندررابگشـایید!‹وچـونبـه رفـتو

گفـت:›امـوالرا بیـتالمـالراشکسـتندوعلـی گفـت:›دررابشـکنید!‹پـسدِر نیافـت،

بیرونآورید!‹سپسآنهارابهمردمبخشید.

خبـررفتـارعلـیبـهکسـانیرسـیدکـهدرخانـۀطلحـهبودنـد؛پسدزدکـیازنـزدطلحهبه

کـهطلحـهتنهـامانـد.ایـنخبـربـهعثمـانرسـیدواوشـادمان سـویعلـیشـتافتند،چنـدان

گشـت.سـپسطلحـهبـرایدیـدارازعثمـان،بـهسـویسـرایویحرکـتنمود.باخـودگفتم:

›بـهخـداسـوگند!خواهـمنگریسـتکـهویچـهمیگوید.‹پـسبهدنبـالویروانشـدم.اواز

گفـت:›ایامیرالمؤمنیـن!ازخـداآمـرزش عثمـاناجـازۀورودخواسـتوچـوننـزداودرآمـد،

میجویـموبـهسـویشبازمیگـردم.مـنچیـزیراخواسـتم؛ولـیخداونـدمـراازآنبازداشـت.‹

کـهشکسـتخوردهآمـدهای؛  گفـت:›ایطلحـه؛بـهخـداسـوگند!تـونـهتوبهکنـان،  عثمـان

وخداوندازتوحسابخواهدکشید.‹]«[

مـموالملـوکطبـری:154/6]430/4[؛الکامـلفیالّتاریخابناثیر:70/3]286/2[؛شـرح
ُ
یـخاأل )تار

نهـجالباغـهتألیـفابنابیالحدیـد:165/1]148/2[؛تاریخابنخلـدون:397/2]598/2[(

مـموالملـوکطبریآمده 
ُ
کـهدرنسـخۀچاپشـدۀتاریخاأل امینـیگویـد:ایـنبـودعبارتـی

 ودسـتهواپرسـتیبـهتحریـفوافزایـشدرآنپرداختـهوماجـرایبـرادریمیـانعثمـان 

کـههمـۀفرقههـایاسـامیبـربطـانآناّتفـاقنظـردارنـد. وعلـیرابـدانافـزوده؛حـالآن

کـهآنراجعل کـههیچحدیثـیراوانگذارنـد،مگراین گویـااینـانبـاخویـشپیمـانبسـتهاند

نموده،چهرهاشرازشـتوناهنجارسـازند.ابنابیالحدید)شـرحنهجالباغه:506/2]8/10[( 

ایـنبـرادریدرآن کـهسـخنیاز گـزارشنمـوده مـموالملـوکطبـری
ُ
یـخاأل تار همیـنماجـرارااز

نیسـتوعبـارتاوچنیـناسـت:

کـههنـگاممحاصـرۀعثمـان،علـی؟ع؟در کـرده مـموالملـوکروایـت
ُ
یـخاأل تار »طبـریدر
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کـهعلـینـزدوی گاه ِملـکخویـشدرخیبـربـود.چـونبازآمـد،عثمـاناورافراخواْنـدوآن

رفـت،عثمـانبـهاوگفـت:›مـرابـرتـوحقوقـیاسـت:حّقاسـام،حـّقخویشـاوندی،وحّقی

اینهـا گـرهیـچیـکاز کـهبـهموجـبعهـدوپیمـان]=بیعـت[بـرتـودارم.بـهخـداسـوگند!ا

کـه بـرخانـدانعبدمنـافمایـۀننـگبـود روزگارجاهلّیـتبـهسـرمیبردیـم،بـاز نبـودومـادر

ایشـانبربایند.‹علی؟ع؟بهاوگفـت:›بهزودیتو قبیلـۀتیـم_یعنـی:طلحـه_حکومـترااز

گزارشباهمانعبارت_ راخبرخواهدرسید.‹....«_تاپایان

کتاب)112/3-124(حدیثپیوندبرادریرابابیشترینتفصیلممکنآوردیم درهمین

نـهدیگری،پیوند کـهدرآنچنیـنگذشـت:»رسـولخدا؟ص؟میـانخودوامیرالمؤمنین؟ع؟و

برادریبست.«

کـهطلحـهبـهعثمانگفت: 9.َبـاُذری)أنسـاباألشـراف:44/5]156/6[(درخبـریآورده

کـهبـرایمـردمناشـناختهاسـت.«عثمـانپاسـخداد:»مـن کارهایـینوپدیـدنمـودهای »تـو

کهمردمرابرضّد کارهاینوپدیدنکردهام؛بلکهشـمامّتهمبهبدخواهیودشـمنیهسـتید

منبرمیانگیزیدومیشورانید.«

کـه گـزارشنمـوده ابومخنـفوجـزوی 10.َبـاُذری)أنسـاباألشـراف:71/5]188/6[(از

آنجماعـتعثمـانرامحاصـرهنمودنـدواجـازهندادنـدکسـیبـرویدرونشـود.سـعیدبـن

کـهجامـۀاحـرامپوشـدولّبیکگویـانبـهسـویمّکـهبیـرونشـودتـا عـاصبـهاواشـارهنمـود

گربدین کسـیبرویراهنبندد.سـخنویبهآنجماعترسـیدوگفتند:»بهخداسـوگند!ا

یـمتـاخـدامیـانمـاوویداوریکند.«طلحـةبنعبیداهلل سـانبیـرونشـود،اوراوانمیگذار

کـهعلـیبـنابی طالـباز کـردونگذاشـتآببـهویبرسـد؛چنـدان محاصـرهراسـختتر

بـهخشـمآمـدو]بـهفرمـانوی[سـتورانآبکـشبـهخانـۀعثمـانراهیافتنـد. ایـنکار

کـهزبیـروطلحـهبرکارچیره روایـتَبـاُذری)أنسـاباألشـراف:90/5]211/6[(آمـده 11.در

ِملـک کـهدر گـوارانـزدعثمـانراهیابـد.علـیبـهطلحـه گشـتندوطلحـهنگذاشـتتـاآب
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تـاازآبوچـاهخویـش گـذار یـکمیلـِیمدینـهبـود،پیغـامداد:»ایـنمـردراوا خویـشدر

گفـت: زدوعلـی _یعنـی:چـاهرومـه_آببرگیـرد؛واوراازتشـنگینُکشـید!«طلحـهسـربـاز

برابـرهیچ گـرعثمـانازمـنفرمـاننَبـرد،در کـها روزذیُخُشـب1سـوگندنخـوردهبـودم گـردر »ا

کسازویدفاعنکنم،آبرانزدویراهمیدادم!«

سـرای بـردِر کوفیـانومصریـانشـبانهروز کـه اإلمامـةوالّسیاسـه)34/1]40/1[(آمـده در

گفـت: کـهبـهآنـان عثمـانبودنـدوطلحـههـردوجماعـترابـراومیشـورانیدوهمـوبـود

اینکـهمحاصرهاشنمودهاید،بـاکندارد؛پس »مـادامکـهغـذاوآببـهعثمـانمیرسـد،از

آبرابراوببندید!«

یـۀانصـاری کـهمجمـعبـنجار 12.َبـاُذری)أنسـاباألشـراف:74/5]192/6[(نقـلنمـوده

کـردودرچـهحالـی بـرطلحـةبـنعبیـداهللبرگذشـت.طلحـهبـهویگفـت:»خلیفـهاتچـه

گفـت: کشـت.«طلحـه کـهاوراخواهیـد گمـاندارم اسـت؟«پاسـخداد:»بـهخـداسـوگند!

نـهپیامبـریُمرسـل!« گـرهـمکشـتهشـود،نـهفرشـتهایاسـتمقـّربو »ا

کـهعثمـانبـرجماعتـی 13.َبـاُذری)أنسـاباألشـراف:76/5]195/6[(درخبـریآورده

گفت:»ای کهطلحهنیزدرمیانشـانبود.آنانسـامشراپاسـخنگفتند.عثمان سـامداد

کهبرتوسامدهموپاسخمندهی!« کهزندهبمانمتاهنگامی گماننمیکردم طلحه!

1.نـامیـکوادیدرفاصلـۀسـهمیـلازمدینـهبـودهاسـت.پـسازشـورشمـردمبـرضـدعثمـان،حضـرتامیرالمؤمنیـنبـه
تقاضـایطرفیـنپادرمیانـینمـودوازعثمـانتعهـدگرفـتکـهازکارهـایناصوابـشدسـتبکشـدواونیـزتعهـدسـپردو
کهازمدینهبهسویمصردرحرکتبود.پساز مردمپراکندهشدند.اماانقابیونمصردرراهبازگشت،پیکیرایافتند
کهدرآن،عثمان تفتیشوی،نامهایازعثمانبنعفانبرایعبداهللبنابیسـرح،حاکممصر،رادروسـایلشیافتند
بـهعامـلخویـشدسـتوردادهبـودکـهبـهمحـضبازگشـتانقابیونمصـر،ُنهنفـرازآنانرااعـدامکندوتعـدادیراتازیانه
گرفتـارسـازد.افشـایایـننامـه،خشـممصریـانمبـارزرابرانگیخـتوایشـان زنـدوشـماریرابـهزندانهـایدرازمـدت
ازهمـانجـاتغییـرمسـیرداده،بـهسـویمدینـهبازگشـتندودراولذیالقعـدهسـال35قمـریوارداردوگاه"ذیُخُشـب"
شـدندوازآنجـابـهنـزدحضـرتعلـیرسـیدندوایـنرازبـزرگراآشـکارکردند.حضرتعلینزدعثمـانبنعفانرفت 
کهازنوشـتنوفرسـتادن کردوسـوگندخورد کرد؛ولیعثماناظهاربیاطاعی واورابهخاطرنوشـتنایننامهسـرزنش

آننامـههیـچگونـهاطاعـینداشـتهاسـت.بنگریدبـه:تاریخالمدینـه:1205/4تألیفابنشـبه.)م.(
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روزهـایمحاصـرۀدومرخدادهودیـاربکری کـهدر گویـاایـنماجـراجـزآنچیـزیاسـت

بـهآنـان بلنـدی[اشـرافیافـتو کـهعثمـانروزیبـرآنـان]از یـخالخمیـس:260/2(آورده )تار

سـامداد؛اّمـاازکسـیپاسـخنشـنید،مگـرایـنکـههرکـسدردلشجوابـیداد.نیزماجرای

گفـتهـرگاهعثمـانبـهایشـانسـامداد، کـهبـهمـردم َجَبلـةبـنعمـروانصـاریخواهـدآمـد

پاسـخشندهند.

مـردم کار کـههنـگاممحاصـره،طلحـهبـر 14.َبـاُذریازطریـقیحیـیبـنسـعیدآورده

چیـرهگشـتهبـود.پـسعثمـان،عبـداهللبـنحـارثبـننوفلبـنحارثبـنعبدالمّطلـبرابا

ایـنبیـتشـعرنـزدعلیفرسـتاد:
گردم، مرا دریاب!1 که پاره پاره  گر بنا است خورده شوم، تو مرا بخور. وگرنه، پیش از آن  ا

روزعیـدقربـان،علـیبـامـردمنمـاز کـههنـگاممحاصـرۀعثمـان،در ابومخنـفآورده

گـزاْرد.سـپسعثمـانآنبیـتممـّزقراهمـراهعبـداهللبـنحـارثبـرایویفرسـتاد.علـی

اوپـوزش از کْنـد.چـونطلحـهچنیـندیـد،نـزدعثمـاندرآمـدو پیرامـونطلحـهپرا مـردمرااز

کشـتنم خواسـت.عثمانبهویگفت:»ایزادۀزنَحْضَرمی!مردمرابرمنشـورانیدیوبه

فراخوانـدیوچـونبـهنّیـتخـوددسـتنیافتـی،بـهعذرخواهـیآمـدی.خداوندعذرکسـی

تـوپـوزشپذیـرد،قبـولنکنـد!«)أنسـاباألشـراف:77/5]196/6[( کـهاز را

ابنسـیرین طریـق از خویـش سـند بـا )]201/6[ 81/5 األشـراف: )أنسـاب َبـاُذری .15

کـههیـچیـکازاصحـابپیامبـر؟ص؟بیـشازطلحـهبـرعثمـاندردشـمنیومبـارزه، آورده

نبـود. سرسـخت

کردهاست. اینراابنعبدرّبه)العقدالفرید:269/2]113/4[(نیزیاد

روزجمـلمیگفـت:»مـا کـهطلحـهدر کربـاذکـرسـندآوردهانـد 16.ابنسـعدوابنعسـا

کـهبـههمیـنسـببنیـزبدیـنلقـب]=ممـّزق:پـارهپـارهشـدن[خوانـدهشـد.نـام 1.ایـنبیـتازآِنممـّزقعبـدیاسـت
ویچنیـناسـت:شـاشبـنلهـابـناسـود.]نـامویچنیـناسـت:شـأسبـننهـاربـناسـود.ویازمـردمعبدالقیـسو

شـاعریدرروزگارجاهلّیـتبـودهاسـت.)غ.([
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کـهخونمـانرا ایـن کاریبهتـراز 1] کارعثمـانفریبگـریوبدخواهـینمودیـمو]امـروز در

گـردی.« بـرایویدهیـم،نمییابیـم.بارخدایـا!امـروزداِدعثمـانراازمـنبسـتانتـاخشـنود

کر:84/7]109/25[؛تذکـرة یـخمدینـةدمشـقابنعسـا )الّطبقـاتالکبـرٰیتألیـفابنسـعد]222/3[؛تار

خـواّصاألّمـةتألیـفسـبط:ص44]ص77[(

کـه کـرده یـخمدینـةدمشـق:84/7]112/25-113[(بـاذکـرسـندروایـت کر)تار 17.ابـنعسـا

هنـگام »]امـروز گفـت: و بـود زبیـر[ و ]طلحـه سـپاِه در جمـل، روز  در حکـم بـن مـروان

روزدیگـریانتقـامخـونعثمانرابگیـرم!«وهموبود خونخواهـیعثمـاناسـت[ونبایـددر

انتقام کـهبـهسـویطلحـهتیـرافکْنـدواوراکشـت.سـپسبـهابـانبـنعثمانگفـت:»تـورااز

کـهویافکْنـد،درسـتبـهکاسـۀزانـویطلحـه قاتـانپـدرتکفایـتنمـودم.«تیـری یکـیاز

نشسـتوچـونزانویـشرامیگرفتنـد،آمـاسمیکـردوچـونرهایـشمینمودنـد،خونـش

کهخدافرستاد!« کهاینتیریبود ید؛ گذار گفت:»آنرابهحالخود روانمیشد.پس

آن کـهدانشـوراِنثقـهاختـافندارندکهدر ابوعمـر)اإلسـتیعاب]قسـمتدوم/766[(آورده

َحّمـاد کشـت.عبدالّرحمـانبـنمهـدی،از گـروهطلحـهقـرارداشـت،اورا  کـهدر روز،مـروان

روزجمـلگفت: کـهطلحـهدر کـرده گـزارش یـد،ازیحیـیبـنسـعید بـنز
که رضایت بنی َجَرم را به رغم میل خود خریدم.2 گاه  گشتم، آن  ُکَسعی پشیمان  »همچون 

گردد!« بارخدایا! داِد عثمان را از من بستان تا خشنود 

ــه کـ ــد گفتهانـ ــز ــینیـ ــان.برخـ ــۀقیـــسعیـ قبیلـ ــرهایاســـتاز ــامتیـ ــعنـ ُکَسـ ــح: توضیـ

تیرانـــدازی،دســـتیچیـــرهداشـــتند.یکـــی کـــهدر مـــردمیمـــنبودهانـــد  ایشـــانتیـــرهایاز

بـــود پشـــیمانیاوراَمَثـــلزننـــد.ویمـــردیتیرانـــداز کـــهدر ُکَســـعیاســـت آنـــانهمیـــن  از

گمـــانایـــن تیـــرافکْنـــد؛ســـپسبـــه بـــهاو یکـــیشـــب،االغـــیرانشـــانهرفـــتو تار کـــهپـــساز

1.افزایشازاصلمأخذاست.)غ.(

سـدالغابـه:104/3]87/3[(وسـبطابنجـوزی)تذکرة
ُ
2.سـهبیـتدیگـرنیـزبـاایـنبیـتهمـراهاسـتکـهآنراابناثیر)أ

خـواّصاألّمـة:ص44]ص76[(آوردهاند.
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گفتـــۀبرخـــی،انگشـــتخـــودراقطـــع ـــه کمـــانخـــودراشکســـت.ب ـــهخطـــارفتـــه، کـــهتیـــرشب

بـــدناالغاســـت؛پـــسَمثلـــی کشـــتهشـــدهوتیـــرشدر کـــهآناالغ یافـــت بعـــددر نمـــود.روز

ایـــنبیـــت،همـــوراقصـــد گـــردد.فـــرزدقنیـــزدر کارخـــودپشـــیمان کـــهاز کســـیشـــد بـــرای

کـــردهاســـت:
گشت. که »نوار« از من به طاق جدا  گاه  گشتم، آن  ُکَسعی پشیمان  همچون 

شاعردیگرسرودهاست:
کار دستانش را دید و نادم شد. که چشمانش  گاه  گشتم، آن  ُکَسعی پشیمان  همچون 

ُکَسعی،محارببنقیسبودهاست. کهنام برخیبرآنند

روزجمـل،  در کـه آورده ابنابیسـبره طریـق از دوم/768[ قسـمت ]اإلسـتیعاب: ابوعمـر

گفـت:»]امـروزهنـگامخونخواهـیعثمـاناسـت[ونبایـددر مـروانبـهطلحـهنگریسـتو

کشـت. روزدیگـریانتقـامخـونعثمـانرابگیـرم!«سـپستیـریبـهسـویویافکْنـدواورا

کـه آورده ازعمویـش بـنسـعید، ازطریـقیحیـی ]اإلسـتیعاب:قسـمتدوم/768[ همـو

گفـت:»تـورااز مـروانبـهسـویطلحـهتیـرافکنـدوسـپسبـهابـانبـنعثمـانروینمـودو

کفایـتنمودیـم.« پـدرت قاتـان از انتقـامیکـی

کـه ابنابیشـیبهآورده نیـزهمـو]اإلسـتیعاب:قسـمتدوم/768[ازطریـققیـس،بـهنقـلاز

مـروانقاتـلطلحـهبـود.همچنیـنازطریـقوکیـعواحمـدبـنزهیـر،بـاسندشـانازقیـسبـن

و اسـت[ هنـگامخونخواهـیعثمـان »]امـروز اسـت: آورده را مـروان آنسـخن ابیحـازم،

سـدالغابـه]88/3[گفتۀمروانخطاب
ُ
أ روزدیگـریانتقـامخـونعثمانرابگیرم!«در نبایـددر

بهاباننیزافزودهشدهاست.

کر]تاریـخمدینـةدمشـق:112/25[ازطریقهـای گویـد:»ابـنعسـا ابنحجـر)اإلصابـه:230/2(

کـهمـروانبـنحکـمبـهسـویطلحـهتیـرافکنـدوبـاهمـانتیـر،ویرا گـزارشنمـوده گـون1 گونا

گنجینههـــایدانـــشباشـــد،ایـــنروایتهـــاراحـــذفنمـــودهاســـت.خداونـــدامانتـــداری کـــهبایـــدامانتـــدار 1.دســـتچـــاپ
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کـهدرروز کشـت.ابوالقاسـمبغـویایـنخبـررابـاسـندصحیـحازجـارودبـنابیسـبرهآورده

جمـل،مـروانبـهطلحهنگریسـتوگفـت:]امروزهنـگامخونخواهـیعثماناسـت[ونباید

روزدیگـریانتقـامخـونعثمـانرابگیـرم!آنگاه،تیـریبـهسـویشافکنـدواوراکشـت.« در

کـردهکهچـونمروان یعقـوببـنسـفیانبـاسـندصحیـحازقیـسبـنابیحـازمگزارش

بـودکهبرکشـتنعثمانیاریرسـاْند!« بـنَحَکـم،طلحـهرادرمیـانسـواراندیـد،گفـت:»او

کـم زانـویاونشـاْندوهمچنـانخـونازویجـاریبـودتـابمـرد.ایـنراحا سـپستیـریدر

کردهاست. )المستدرکعلیالّصحیحین:370/3]418/3[(نیزباذکرسندروایت

و کـرده روایـت ذکـرسـند بـا را قیـس،همیـنخبـر از نقـل بـه بـنصالـح عبدالحمیـد

طبرانـی]المعجـمالکبیـر:113/1[ازطریـقیحیـیبـنسـلیمانجعفـی،ازوکیـع،بـاهمیـنسـند

آنروز،تیـریبـهسـوی کـهدر گفتـهاسـت:»مـروانبـنَحَکـمرادیـدم کـه کـرده گـزارش آنرا

کـهدرکاسـۀزانـویاونشسـتوپیوسـتهازآنخـونجـاریبـودتادرگذشـت.« طلحـهافکنـد

اسـت: آورده عکـراش طریـق از )]417/3[ الّصحیحیـن:370/3 علـی )المسـتدرک کـم حا

بـود.چـونشکسـتخوردیـم  مـا بـا نیـز مـروان و علـیمیجنگیدیـم بـا  »مـاهمـراهطلحـه،

روزدیگـری وگریختیـم،مـروانگفـت:]امـروزهنـگامخونخواهـیعثمـاناسـت[ونبایـددر

انتقـامخـونعثمـانرابگیـرم!سـپستیـریبـهسـویاوافکنـدوویراکشـت.«

محّبالّدیـنطبـری)الّریـاضالّنضـره:259/2]230/4[(آوردهکـهبـهنقـلمشـهور،مـروانبـن

َحَکـمقاتـلطلحـهبـودوتیـریبهسـویاوافکندوگفت:»]امـروزهنـگامخونخواهیعثمان

روزدیگـریانتقـامخـونعثمـانرابگیرم!«واینبدانسـبببودکهطلحه اسـت[ونبایـددر

کنندگانعثمانوازدشـمنانسرسـختویمیدانسـتند. رادرزمرۀمحاصره

کرراپیراســـتهومرّتـــب یـــخمدینـــةدمشـــقابنعســـا کـــهبـــهاّدعـــایخـــود،تار بـــنبـــدران رازنـــدهدارد!شـــیخعبدالقـــادر
ـــادروننمـــودنآرایبیاعتبـــارخویـــش کتـــاببـــهبـــازیپرداختـــهوآنراازواقعّیتـــشبیـــرونســـاختهوب ـــاایـــن نمـــوده،ب
کـــهخوشـــایندش درآن،چهـــرهاشرامســـخشـــدهوناهنجـــارســـاختهاســـت.ویمتـــنوســـندبســـیاریازروایاتـــیرا

کـــردهاســـت! ـــرحـــذف ایـــناث نبـــوده،از
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کـهمـروان گفتـاریازروحبـنزنبـاعآورده َبـاُذری)أنسـاباألشـراف:135/5]267/6[(در

گرفـت. بـهطلحـهتیـرافکنـدوانتقـامخـونعثمـانراازوی

از خونخواهـی بـرای َحَکـم بـن مـروان دسـت بـه عبیـداهلل بـن طلحـة قتـل ماجـرای

گـردد: یافـت مأخذهـا ایـن  در عثمـان،

هـب)11/2]382/2[(؛العقـدالفریـد)279/2]128/4[(؛المسـتدرکعلـیالّصحیحیـِن
ّ

ُمـروجالذ

تألیـف الّصفـوه صفـة ]338/2[(؛ 104/3( ابناثیـر یـخ الّتار فـی الکامـل ]418/3[(؛ 370/3( کـم حا

سـدالغابـه)61/3]88/3[(؛ُدَولاإلسـامذهبـی)18/1]ص23[(؛البدایـة
ُ
ابنجـوزی)132/1]341/1[(؛أ

الّنهایـهتألیـفابنکثیـر)247/7]269/7[(؛تذکـرةخـواّصاألّمـةتألیـفسـبط)ص44]ص77[(؛مـرآة و

الجنـانیافعـی)97/1(؛تهذیـبالّتهذیـب)21/5]20/5[(؛روضالمناظـرابنشـحنه]217/1[_درحاشـیۀ

الکامل)189/7( _ �

کلـبآورده مـردم پیرمـردیاز بـاذکـرسـنداز 18.ابنسـعد]الّطبقـاتالکبـرٰی:223/3[

گـرامیرالمؤمنیـنمـروانبـهمنخبر کـهمیگفـت:›ا اسـت:»ازعبدالملـکبـنمـروانشـنیدم

فرزنـدانطلحـهراباقـینمینهادم،مگـرآنکهبه نـدادهبـودکـهطلحـهراکشـته،هیـچیـکاز

خونخواهـیعثمـانآنـانرامیکشـتم!‹«

کـه الّنـوادرازطریـقسـفیانبـنعیینـه،ازعبدالملـکبـنمـروانآورده 19.حمیـدیدر

گـرپـدرممـرا گفـت:»ا گشـتوولیـدبـهاو موسـیبـنطلحـهبـرولیـد]بـنعبدالملـک[درون

کـهمـروان،طلحهراکشـت،هرگزبرمندروننمیگشـتی،جزآنکهکشـتنت خبـرنـدادهبـود

راعـزممیکـردم!«)تهذیـبالّتهذیـب:22/5]20/5[(

کـرده مـموالملـوک:179/5]469/4[(درخبـریبـاذکـرسـندروایـت
ُ
یـخاأل 20.طبـری)تار

گنـاهبـزرگ  گفتنـد:»ایبصریـان؛بایـداز کـهطلحـهوزبیـردربصـرهبـهخطبـهبرخاسـتندو

پـوزشبخواهـد  مـردم  از امیرالمؤمنیـنعثمـان کـه کنیـم کاری مـامیخواسـتیم کـرد!  توبـه

کـهکشـتهشـود.اّمـامـردمنابخـردبرخردمنـدانچیرهشـدندتااو آنـانراراضـیسـازد؛نـهآن و

99/9

)146(



165 4ّ سنخ  ل ز بخ عویدانه از ده تخ  ب ارم یافته و یکی از شح عضو شورا

کـهبـهمـامیرسـید،چیـزی گفتنـد:»ایابومحّمـد!نامههـایتـو راکشـتند.«مـردمبـهطلحـه

جـزاینرانشـانمـیداد!«

هـب:11/2]382/2[(درگفتـارازماجـرایجملآوردهکهعلی؟ضر؟ 
ّ

21.مسـعودی)ُمـروجالذ

پسازبازگشـتزبیر،طلحهراچنیننداداد:»ایابومحّمد!چهچیزسـببشـورشتوشـد؟«

پاسـخداد:»خونخواهـیعثمـان!«علـیگفـت:»خداونـدهـریـکازمـاراکـهدرخـونعثمان
بیشتردستداشته،بُکشد!«1

22.چـونطلحـهوزبیـردرسـَبخه2فـرودآمدنـد،عبـداهللبـنحکیـمتمیمـینامههایـی

گفـت:»ایابومحّمـد!آیـااینهـا بـهطلحـه کـهآندوبرایـشنوشـتهبودنـد،نزدشـانآوردو را

نامـهنوشـتیومـارا گفـت:»دیـروز گفـت:»آری.«عبـداهلل نامههـایتـوبـرایمـانیسـتند؟«

کشـتی،بـهخونخواهـی کنیـموبُکشـیم.سـپسچـوناورا کـهعثمـانرابرکنـار فراخوانـدی

ویبـرمـادرآمـدهای!بـههسـتیامسـوگند!ایـننظـرواقعـیتـونیسـت؛بلکـهچیـزیجـزایـن

گـررأیتـوایـناسـت،چـراپیمـانبیعتعلـیراکه دنیـارانمیخواهـی.درنـگکـنوببیـن؛ا

بـهاختیـارورضایتخـودبیعتنمودیوسـپسپیمانت بـااو بـهتـوعرضـهشـد،پذیرفتـیو

فتنـۀخویـشدروننمایـی؟«)شـرحنهـجالباغـهتألیـف راشکسـتیوآنگاه،آمـدیتـامـارادر

ابنابیالحدیـد:500/2]318/9[(_تـاپایـانسـخن_

کـهچـونطلحـهوزبیـروعایشـهدربصـرهفـرود گـزارشرانقـلنمـوده 23.ابنقتیبـهایـن

آمدنـد،مـردمدرراهصـفبسـته،خطـاببـهعایشـهگفتنـد:»ایاّمالمؤمنیـن!چـهچیـزتـورااز

کـهازشـیواگفتارترین کردنـد،وی کشـید؟«وچـونبـراوبسـیارچـونوچـرا خانـهاتبیـرون

گویالببهسخنگشودوپسازستایشوثنایخداگفت: کسانبود،بازبانی

گـردد  کـهخونـشروا گنـاهعثمـانبـدانانـدازهنرسـیدهبـود  »ایمـردم؛بـهخـداسـوگند!

1�وهماناخدایتعالینفرینامام؟ع؟رامستجابفرمودوطلحهدرزودترینهنگامپسازایننفرینکشتهشد.

2.جاییدربصره.]بنگریدبه:معجمالبلدان:183/3[�
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کشـتن یانـهوعصـابـرشـمابـهخشـمآمدیـم،از کـهازضربـۀتاز کشـتهشـود.1مـا بـهسـتم و

ُکشـندگانعثمـانبنگریـدتـابـهسـبب کـهدر عثمـانبـهخشـمنیاییـم؟خردمندانـهاسـت

گذارشـود،همانسـانکهعمر قتـلویقصـاصگردنـدوآنگاه،انتخـابخلیفهبهشـوراوا

بـنخّطـابانجـامداد.«

گویـد!«مـردمهمچنـانبگومگـو گفتنـد:»دروغ گویـد!«وبرخـی گفتنـد:»راسـت برخـی

بزرگان کـهمـردیاز کـهبـرسـروروییکدیگـرزدنـد.درهمیـنحـالبودنـد میکردنـدتـاآنجـا

کـهطلحـهبـهایشـاننوشـتهومردمرابرکشـتنعثمـانبرانگیخته بصـرهنامـهایراپیـشآوْرد

بـود.آنمـردبـهطلحـهگفت:»آیاایننامهرامیشناسـی؟«گفت:»آری.«مردگفت:»پاسـخ

بـهقتـلعثمـانتحریکمـان بـهمـانامـهمینوشـتیو کاردیـروزتچیسـت؟دیـروز تـوبـرای

از کـهعلـیپیـش یـد اّدعـادار بـهخونخواهـیویفرامیخوانـی؟ را مـا  امـروز و مینمـودی

او  از زیـرا گیریـد، عهـده بـه را خافـت کـه خواسـت تـن دو شـما از وی، بـا مـردم بیعـت

پیامبـر[  ]بـا خویشـاوندیاش سـبب بـه را او و سـرباززدید شـما اّمـا بودیـد؛  کهنسـالتر

بـااوبیعـتنمودیـد.پسچگونهبیعتاوراشکسـتید،پس وپیشـینهاشپیـشانداختیـدو

کـهآنرابـهشـماعرضـهنمـود؟«طلحـهگفـت:»علـیپـسازغصبخافـتوبیعت ایـن از

نمـود، مـاعرضـه بـهخـود را کـهخافـت گاه آن و فراخواْنـد بیعـت بـه را مـا وی، بـا مـردم

آنرا کنـد،مهاجـرانوانصـار گـرویچنیـن کـردوحّتـیا کـهچنیـننخواهـد میدانسـتیم

بـااو کشـتهشـویم؛پـسبـهاجبـار کـهبیعتـشرانپذیریـمو یدیـم نمیپذیرنـد.سـپسبیـمورز

بـارۀعثمانرأیتاندگرگونشـد؟«طلحهگفت: بیعـتنمودیـم.«آنمـردگفـت:»پـسچرادر

یـاریاش از کردیـمو گرفتیـمواعتـراض کـهمـابـهعثمـانایـراد کردیـم »بـهیـادآوردیـموفکـر

او  از کـه آن مگـر یـم، ندار گنـاه ایـن  از برونرفـت بـرای راهـی کنـون ا نمودیـم. خـودداری

خونخواهـیکنیـم.«مـردگفـت:»مـرابـهچـهچیـزفرمـانمیدهیـد؟«گفـت:»بـامابـراینبرد

ـد)ص77-85(گذشـت،چگونـهمیتوانـدآنهـارادگرگـون
ّ
کـهدرهمیـنمجل 1.بـاآنسـخنهاینیـشدارخـودعایشـه

ـف،اززیربارمسـؤولیتآنبیـرونرود؟
ّ
نمایـدوبـاتاشـیبیهـودهوبـاتکل
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کسـینـزدمـاآیـد  گـرپـسازشـمانیـز گفـت:»ا  بـاعلـیوشکسـتنبیعتـش،بیعـتنمـا!«مـرد

کـهبـااوبیعـتنماییـم،چـهکنیـم؟«آندوپاسـخدادنـد:»بـااوبیعـتنکـن!«مرد وبخواهـد

گفـت:»بـهانصـافسـخننگفتیـد!آیـامـرافرمـانمیدهیدکهباعلـینبردکنـموبیعتاورا

کـهبـرعهـدۀاوبیعتـی گـردنشـمادوتـناسـت،بشـکنم؛اّمـاازپیمـانبسـتنبـاکسـی کـهبـر

گـرخواهیـد،بـادسـت کـهمـابـاعلـیبیعـتنمودهایـموا یـد،مـرانهـیمینماییـد؟هـا ندار

کنـدهگشـتندوگروهیهمـراهعثمانبن چپمـانبـاشـمادوتـنبیعـتکنیـم!«پـسمـردمپرا

حنیف]فرماندارعلی؟ع؟دربصره[شدندودستهایبهطلحهوزبیرپیوستند.

یـةبـنُقدامـهآمـدوگفت:»ایاّمالمؤمنین!هرآینهکشـتهشـدنعثمانبرای آنگاه،جار

بـرایـنشـتِرلعنـتشـدهبـود.ازسـویخـدای مـاسـادهترازبیـرونآمـدنتـوازخانـهاتسـوار

تعالـیبـرایتـوحریـموپـردهایقـراردادهشـدهاسـت؛اّمـاتـوپـردهاترادریـدیوحریـمخـودرا

بـرمـردممبـاحکـردیوقـرقحریمـترابـرایوروددیگرانشکسـتی.هـرکهنبردباتورادرسـت

گـربـامیـلورغبـت کشـتنترانیـزچنیـنخواهـددیـد.ایاّمالمؤمنیـن!ا ]ومشـروع[بینـد،

گرباناخرسـندینزدماآمـدهای،ازخداپوزش خویـش،نـزدمـاآمـدهای،بـهخانهاتبازگرد؛وا

بخـواهورضایـت]خـدا[1رابجـوی!«)اإلمامـةوالسیاسـه:60/1]64/1[(

کــهموالمــانامیرالمؤمنیــندر ــنعفیــفنقــلنمــوده 24.ابومخنــفازطریــقمســافرب

کــهمــردمرابــر گفــت:»بارخدایــا!همانــاطلحــهبیعتــمراشکســتوهمــوبــود خطبــۀخویــش2

مّتهــمنمــود. کار کشــتوســپسمــرابــهبهتــانوافتــرا،بدیــن عثمــانبرانگیخــتتــااورا

بارخدایــا؛اورامهلــتمــده!بارخدایــا!هرآینــهزبیــرپیونــدخویشــاوندیامراگسســتوبیعتــم

کــهخواهــی،مــراازوی بــاهــروســیلهای راشکســتودشــمنمرایــارینمــود؛پــسامــروز
کفایتفرما!«3

1.افزایشازاصلمأخذاست.)غ.(

2.اینخطبهراابنابیالحدید)شرحنهجالباغه:101/1]306/1[(آوردهاست.

کهبیهیچدرنگدرحّقآندوبهاستجابترسید! 3�وچهدعایمستجابی

101/9
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25.طبری)تاریخاألمموالملوک:183/5]476/4[(ازطریقعلقمةبنوّقاصلیثیآوردهاست:

کهبسیاردوستمیداشتدر »چونطلحهوزبیروعایشه؟مهضر؟شورشنمودند،طلحهرادیدم

جایخلوتبنشیند.نیزریشخودرابهسینهاشچسباندهبود.گفتم:›ایابومحّمد!میبینم

کهبسدوستمیداریدرمجلسخلوتبنشینی؛نیزریشخودرابهسینهاتچسبانیدهای.

گفت:›ای اگرازچیزیآزردهای،]ازشورشدستبردارو[درجایخودبنشین!‹ویبهمن

علقمةبنوّقاص!هنگامیهمۀمادربرابردیگرانیکپارچهبودیموناگاهدوکوهآهنشدهایمکه

هریکازمادرپیدیگریاست.مندرحّقعثمانخطاییکردهامکهتوبهامجزآننیستکه

برایخونخواهیویخونمریختهشود.‹«

کشـتهشـدهدارایجانـیمحتـرمبـودهباشـد،آن گـرصحیـحباشـدوفـرِد راهایـنتوبـها

کـهویخـودرابـهصاحبـانخـونآنفـردیـابـهامـامزمـانخویـشتسـلیمنمایـدتـااورا اسـت

کـه کسـانیبـرزمیـنریـزد کـهدرآن،خـون کـهفتنـهایبـزرگبرانگیـزد کننـد؛نـهآن قصـاص

کارهیـچرابطـهایبـاایشـان کـهآن رود درکشـتنعثمـاننقشـینداشـتندوجانهایـیهـدر

گـردآوَرد! نداشـت؛وبدیـنسـان،گناهـیبـرگنـاهپیشـینبیفزایـدوهـردوکارزشـترابـاهم

5. سخنان زبیر بن َعّوام، یکی از ده تِن بشارت یافته و از اعضای شورای شش  نفره

زبیـر و بـراسـبخویـشنشسـت کـهعلـی آورده گـزارشماجـرایجمـل  1.طبـریدر

بـهایـن را تـو گفـت:»چـهچیـز بـهزبیـر گرفتنـد.علـی قـرار برابـرهـم  رافراخواْنـدوهـردودر

گفـت:»خـودتـو؛زیـراتـورابـرایخافـت،شایسـتهوسـزاوارترازخودمـان جـاآوردهاسـت؟«

از را تـو مـا مـنشایسـتۀخافـتنیسـتم؟ ازعثمـان؟ضر؟  پـس »آیـا گفـت: نمیبینـم.«علـی

تـوفاصلـه کـهپسـربـدتـوبالـغشـدومیـانمـاو گاه خانـدانعبدالمّطلـبمیشـمردیمتـاآن

کـهروزیپیامبر؟ص؟  بـهیـادشآوْرد کـردو گـرانویرایـاد افکْنـد.«سـپسمـواردیازکارهـای

بـهعلـیفرمـودهبـود:»ایـنپسـرعمهاتچـهمیگویـد؟هرآینـهویبـاتـو گذشـتهو بـرآندو

گرداْنـدوگفـت:»پـسمـن اوروی کـهبـرتـوسـتممیراَنـد.«1زبیـراز خواهـدجنگیـد،حـالآن

کتاب)191/3(آوردیم. کهدرهمین کردهاند؛چنان گروهیازحافظانباذکرسندروایت 1.اینحدیثرا
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5ّ سننان زبور بخ عا

اینجنـگبصیرتی بـاتـونمیجنگـم.«آنگاه،نـزدپسـرشعبـداهللبازگشـتوگفـت:»مرادر
نیسـت]ووضـعآنبـرمـنروشـننیسـت[.«پسـرشبـهاوگفـت:»توبـابصیرتبرشـوریدهای؛
بـزدل نهفتـه، مـرگ آنهـا زیـر کـه یافتـی در و دیـدی را ابوطالـب زادۀ پرچمهـای چـون اّمـا
گفـت:»وایبـر یـدوخشـمگینانه کـهتنـشلرز گشـتی!«پـسویرابـهخشـمآوردتـاآنجـا
کـهبـااونجنگـم.«پسـرشپاسـخداد:»سـوگندخـودرابشـکن  تـو!مـننـزدویسـوگندخـوردم
کـردودرصـفنبـرد کـن!«پـسزبیـرغامـشراآزاد کّفـارۀآن،غامـتسـرجیسراآزاد بـه و
ایشـانقـرارگرفـت.علـیبـهاومیگفـت:»آیـاتـوکـهخـودتعثمـانراکشـتی،خونوی کنـار
کـهبیشتـربـاعثمـانسرسـختانهدشـمنینمودیـم،امـروز مـا راازمـنمیخواهـی؟هـریـکاز
یـخاألمـموالملـوکطبـری:204/5  خداونـدآنچـهراخـوشنمـیدارد،بـرویچیـرهفرمایـد!«)تار

یـخابناثیـر:102/3]335/2[( هـب:10/2]380/2[؛الکامـلفـیالّتار
ّ

]508/4[؛ُمـروجالذ

مــن  از را خونــش کشــتی، را عثمــان کــه تــو »آیــا زبیــر: بــه علــی؟ع؟ گفتــۀ ایــن  و
زیــنالفتــینیــزآوردهاســت.عبــارتمســعودیچنیــن میجویــی...؟«راحافــظعاصمــیدر
گفــت: ــهشــورشواداشــت؟« ــوراب ــزت ــر!چــهچی ــوایزبی ــرت گفــت:»وایب ــی ــهعل ک اســت
کــهریختــنخــونعثمــانبــه مــارا گفــت:»خداونــدبُکشــدهــریــکاز »خــونعثمــان.«علــی

آننقــشداشــتهباشــد!« اومیخــوردودر

کـردنجنـگسـوگندخـورد؛زیـراپـساز کـهزبیـربـررهـا گویـد:جـزایـننیسـت امینـی
زبـانامـام؟ع؟وتمـامشـدنحّجتبرویباایـنحدیث،اینکار یـادآوریحدیـثپیامبـراز
گـزافدیـدکـهعقـلبهتنهایـیآنراحراممیشـمَرد. رادردیـنبـرخـودحـرامیافـتوسـتمی
کّفـارهدادنبـاآزادنمـودنغـام،ایـنکارحـرامبـهموجـبعقلوشـرعراروامیسـازد  پـسآیـا
وشـورشبـرامـامبایسـتۀپیـرویرامجـازمیگرداَنـد؟نـه؛بلکـهتزییـنوخـوبجلـوهدادن
نابایسـترابـراو کار کـهمیـانزبیـروخانـدانعبدالمّطلـبفاصلـهافکْنـدوهـر عبـداهللبـود
مبـاحشـمْرد؛پـسبـهسـتمبـاامـامزمـانخویـشجنگیـدوآنواقعّیـتعینـی،خبـرپیامبـررا

راستومتحّققساخت.

روز کـهمـروانبـنَحَکـمدر گزارشـیآورده هـب:11/2]382/2[(در
ّ

2.مسـعودی)ُمـروجالذ

)151(
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جمـلگفـت:»زبیـربازگشـتوطلحـهنیـزبازمیگـردد.مـراپروانیسـتکهاینجاتیـرافکنمیا

آنجـا!«پـستیـریبـهرگحیـات1طلحـهزدواوراکشـت.

از بیـش طلحـه کـه آورده )]36-35/9[ 404/2 الباغـه: نهـج )شـرح ابنابیالحدیـد .3

گـزارششـده اوچنیـنمیکـرد. کمتـراز همـگان،مـردمرابـرعثمـانتحریـکمینمـودوزبیـر

گفتند:»پسـِر کهدینتانرادگرگونسـاختهاسـت!«بهاو کهزبیرمیگفت:»عثمانرابُکشـید

کـهعثمـان گفـت:»مـراناخوشـایندنیسـت اوحمایـتمیکنـد!« ایسـتاده،از خـودتبـردر

گردد!عثماندرفردایقیامت،مرداریاسـتبرصراط!« کشـتهشـود،هرچندازپسـرمآغاز

کـهزبیـر گـزارشنمـوده 4.َبـاُذری)أنسـاباألشـراف:76/5]195/6[(ازطریـقابومخنـف

کـهتـورابـه گردآمدهانـد گروهـی گفـت:»درمسـجدرسـولخدا؟ص؟ بـهاو نـزدعثمـانآمـدو

بـهحـقبازخواسـتتمیکننـد.پـسبیـرونآیوهمـراه کـردنبـهحـقوادارتسـازندو عمـل

آنـانبـرایداورینـزدهمسـرانپیامبـر؟ص؟رو!«ویبیـرونآمـدوجماعتـیبـاسـاحبـروی

از کنـدو کـردنبـهحـقوادار کـهبـهعمـل کسـیرانمیبینـم گفـت:»ایزبیـر!مـن َجسـتند.

ستمبازدارد.«سپسدرونشدوزبیرنیزبهخانۀخویشبازگشت.

بـنصالـح عبـداهلل از نامـهای  »در گویـد: )]117/6[ األشـراف:14/5 )أنسـاب َبـاُذری .5

گـر “ا گفـت: زبیـر نمـود. سـتیز زبیـر بـا عثمـان کـه کردهانـد ›گـزارش دیـدم: ِعْجلـیچنیـن

خواهـی،بـهیکدیگـرسـنگپرتـابکنیـم!”عثمـانگفـت:“ایابوعبـداهلل!آیـابـرشـترچنین

گفت:“نه؛بهخداسـوگند!بلکهباشمشـیِرسـاختۀدسـتخّبابوپِرآویخته کنیم؟”زبیر

کننـدۀپـربـرتیـر_.‹ابنمغیـرةبـن بـودومقعـد،نصـب بـهتیـرمقعـد!”_خّبـابشمشیرسـاز

کهبرشترجوانخویشنشستهبود،چنینآوازمیخواند: اخنثدرحالی
حکیــم و عّمــاِر مایــۀ انــدوِه ]دشــمنان[ و محّمــد و اشــتر و آن مکشــوح ]= مــرادی[، آن مصیبــت 

را پیــش آوردنــد.

1.درمتـن»اکحـل«آمـدهکـهآنراچنیـنترجمـهکردیم؛وآنرگیاسـتدرناحیۀمفصـلدرونیآرنجکهازآنخونگیرند 
کنند؛ورگهفتاندامنیزنامیدهمیشـود.)م.( وفصد
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کــه بــا عملــش ]= قتــل  در ایــن ماجــرا، زبیــر هــم یورشــی داشــت و نیــز آن رفیــق نزدیکــش 

ابن مزاحــم: چــاپ مصــر: ص60 و 66 ]ص54[( )کتــاب صّفیــن  کــرد.«  را ســپید  عثمــان[ موهــا 

6. ماجرای طلحه و زبیر

بـارۀایندومرد 1.درسـخنیازموالمـانامیرالمؤمنیـن)نهـجالباغـه:254/1]ص194[(در

نـاروانیافتنـدومیـانخودشـان  کاریراازمـنزشـتو آمـدهاسـت:»بـهخـداسـوگند!آنـان

کـهخودشـانوانهادنـد؛وخونـی ومـنبـهانصـافرفتـارنکردنـد.آنـانحّقـیرامیجوینـد

ایـنخـونبـاآنـانشـریکباشـم،خودشـاننیـز گـرمـندر کـهخـودریختنـد.ا رامیخواهنـد

بایـد ایشـان  از تنهـا کارشـدند،پـس ایـن  بـدونمـنعهـدهدار آنـان، گـر ا بهـرهدارنـد. آن از

کننـد.هرآینـه کـهبـرضـّدخـودحکـم خونخواهـینمـود.نخسـتیندادگـرِیآنـانایـناسـت

بصیـرتوروشـنبینیهمـراهمـناسـت؛نـهدیگـرانرابـهاشـتباهافکندهامونهدیگـرانمرابه

ِگلتیره کهدرمیانشـان گروهیسـرکشومنحرفازحقهسـتند کشـاندهاند.اینان اشـتباه
یـان[اسـت.«1 گمراهـیوفسـاد[وسـّمعقـرب]=ز =[

کـهابوعمـر)اإلسـتیعاب]قسـمتدوم/767[(درشـرححـالطلحـةبـنعبیـداهلل]از عبارتـی

سخنعلی؟ع؟[آورده،چنیناست:»منبهچهارتنگرفتارشدم:زیرکترینوبخشندهتریِن

کـهبیـشازهمـهازویفرمـانمیَبرنـد،عایشـه؛ کسـی مـردم،طلحـه؛دلیرتریـنمـردم،زبیـر؛

1.ابنابیالحدیـد]شـرحنهجالباغـه:9/33[گویـد:علـی؟ع؟»ُحَمة«کهبهمعنایسـّمعقرباسـتراکنایـهاززوجه]=
گـزارشگفتۀابـنابیالحدید، کیـزهوناصافـی.]جنـابعامهدر عایشـه[آوردهو»َحَمـأ«َمثلـیاسـتبـرایهـرچیـزناپا
ِگلتیـره)=لجـن(اسـت... کردهانـد.ویدرتوضیـحدوواژۀَحَمـأوُحَمـة،میگویـد:»َحَمـأ،بـهمعنـای اندکـیتسـامح
وُحَمـُةالعقـرب،سـّماواسـت.ومقصـودآناسـتکـهدرایـنگـروهسـرکش،گمراهـیوفسـاد)=َحَمـأ(وضـرر)=ُحَمـة(
کهاینواژه،کنایهاززبیراسـت؛زیرا کردهاند اسـت....دراینخطبه،َحَمأراَحَما_یعنیباالفمقصوره_نیزروایت
بسـتگانمـردراأحمـاءمیگوینـدکـهمفـردآن،َحَمـااسـت...وزبیـرپسـرَعّمـۀرسـولاهلل؟ص؟بود.پسپیامبـر؟ص؟علیرا
کـهدرمیـانایشـان،یکـیازهمسـرانو گروهـیازمسـلمیندرروزگارخافتـشبـراوخواهنـدشـورید کـه کـردهبـود گاه آ
بسـتگانپیامبـرجـایدارنـد.پـسعلـی؟ع؟ُحَمـةراکنایـهازهمسـرپیامبرآوردهاسـتکهبهمعنایسـّمعقرباسـت.
کـهمَثلـیاسـتبـرایهـرچیـزناپـاکوناصـاف.وآشـکار نیـزدرایـنخطبـه،بـهجـایُحَمـة،َحـْمءنیـزروایـتشـده
میشـودکـهآنَحـْمءکـهپیامبـر؟ص؟شـوریدناوبـههمـراهآنسرکشـانراخبـردادهبـود،زبیـر،پسـرعّمـهاشاسـت.«)ن.([
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کاریراازمـنزشـت   شـتابندهترینمـردمبـهفتنهگـری،َیْعلـٰیبـنمنیـه.بـهخـداسـوگند!آنـان

ونارواندیدندومالیراویژۀخودنکردهاموبههواوهوسنگراییدهام.آنانحّقیرامیجویند

کـهخـودریختنـد؛وخودشـان،بـدونمـن،عهـدهدار کـهخـودوانهادنـدوخونـیرامیخواهنـد

ایـنکارشـدند،هرچنـدمـنبـاآنـاندراعتـراضبـهآنچهدرمـوردعثمانزشـتوناپذیرفتنی

میدانسـتند،شـریکبودم؛وپیامدهایخونعثمانتنهابرعهدۀایشـاناسـت؛وهرآینهآنان

کهعلی؟ع؟گفت:»بهخدا گروهیسـرکشوتجاوزپیشـهاند.«اینسـخنادامهداردتاآنجا

سوگند!هماناطلحهوزبیروعایشهمیدانندکهمنبرحقهستموآنانبرباطل.«

نامـهایبـهکوفیـانچنیـن کـهعلـی؟ع؟ازمدینـهبـهسـویبصـرهمیرفـت،در 2.آنگاه

کـهشـنیدنشهماننـد نوشـت:»اّمـابعـد؛مـنشـماراازماجـرایعثمـانچنـانخبـرمیدهـم

دیدنـشباشـد:مـردمبـرویایـرادواعتـراضنمودندومنکهمـردیازمهاجرانبودم،بیشتر

سـرزنش را وی کمتـر و سـازد؛ راضـی را آنـان  و بطلبـد پـوزش کـه کنـد کاری میخواسـتم

گونـۀ بـارۀعثمـان،تنـدرویبـودونرمتریـن گونـۀحرکـتطلحـهوزبیـردر کندتریـن میکـردم.

گهانونیندیشـیدهبهاوخشـم سـوقدادنشـان،بهشـّدتوسـختیراندنبود.عایشـهنیزنا

کـراهو کشـتند.سـپسمـردمبـدونا گروهـیفراهـمشـدوعثمـانرا بـرای یـدوفرصتـی ورز

اجبـار،وبلکـهبـارغبـتواختیـار،بـامـنبیعتنمودنـد.«)نهـجالباغـه:2/2]ص363[؛اإلمامة 

والّسیاسه:58/1]63/1[(

اّمـاطلحـهوزبیـربـاعثمـان گویـد:»و ابنابیالحدیـد)شـرحنهـجالباغـه:290/3]7/14[(

اعتـراض کـهآندوچنـاندر سرسـختانهدشـمنیمیکردنـدوسـخنامـامبدیـنمعنـااسـت

کاروی گونـۀحرکتشـان،بـهشـتابرفتـندر کـهسـبکترین یـادهروینمودنـد بـهعثمـانز

گونـۀتحریکشـانبـرضـّداو،بـهتنـدیرانـدن!« بـود؛ونرمتریـن

کنـار  کـهعلــــیاز ابنجعدبـهآورده 3.َبـاُذری]أنسـاباألشـــراف:229/6[ازمدائنــــی،از

کـهیکـیازدخترانـشهمـراهبانگدف، خانـۀیکـیازخانـدانابوسـفیانبرگذشـتوشـنید
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چنیـنمیخوانـد:
خون عثمان را از زبیر باید بازجست و بیش از او از طلحه.

گردند. که رسوا  که همۀ این آتش را برافروختند و سزای آن دو بود  آن دو بودند 

کـهخـون گفتـه[!1؛چـهخـوبمیدانـد گفـت:»خدایـشبُکشـد]کـهچـهبهجـا علـی

کیسـت!« گـردن بـر عثمـان

مموالملوک:160/5]440/4[(ازطریقابنعّباسآوردهاست:»پنجروزپس
ُ
4.طبری)تاریخاأل

ازقتلعثمان؟ضر؟ ازمّکهبهمدینهدرآمدمونزدعلیرفتمتابهحضورشرسم.بهمنگفتندکه

مغیرةبنشعبهنزداواست.ساعتیکناِردرنشستمتامغیرهبیرونآمدومراسامدادوگفت:

›کیآمدی؟‹گفتم:›هماکنون.‹سپسنزدعلیدرآمدمواوراسامدادم.بهمنگفت:›آیا

زبیروطلحهرادیدی؟‹گفتم:›آندورادرآبراهدیدم.‹پرسید:›چهکسیباآندوبود؟‹گفتم:

›ابوسعیدبنحارثبنهشامهمراهگروهیازقریش.‹علیگفت:›هاکهایشانشورشبا

شعارخونخواهیعثمانراوانمینهند؛وخدامیداندکهخودشانعثمانراکشتند.‹«

مـموالملـوکطبـری:168/5]453/4[(ازعمـربـنشـّبه،ازطریـقعتبـة
ُ
یـخاأل 5.طبـری)تار

کـهسـعیدبـنعـاص،مـروانبـنَحَکـمویارانـشرادرذاتعـرق بـنمغیـرةبـناخنـسآورده

کـهبـرپشـتشـترهانشسـتهاند کـهبایـدازهمینـان یـد؛حـالآن گفـت:»کجـامیرو دیـدو

]=اصحـابجمـل[خـونعثمـانرابخواهیـد؟ایشـان2رابُکشـیدوسـپسبـهخانههاتـان

بازگردیـدوخـودرابـهکشـتنندهیـد!«گفتنـد:»البّتـهمـابهراهخـودادامهمیدهیم؛باشـدکه

همۀقاتانعثمانرابُکشـیم!«سـپسسـعیددرخلوتبهسـراغطلحهوزبیررفتوگفت:

آِنهر گفتند:»از گویید!« آِنچهکسسـازید؟بهمنراسـت گرپیروزشـوید،خافترااز »ا

گفـت:»اّمـابایـدآنرابـهفرزنـدعثمـان کـهمـردمبرگزیننـد.«سـعید یـکازخودمـاندوتـن

کهدراینجادرمقاممدحوتعریفاست.)ن.( کاررفته 1.درمتنسخن،تعبیر»قاتلهااهلل«به

2.یعنی:طلحهوزبیرویارانشان.

)154(
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گفتنـد:»پیرمـردانمهاجـررا ید؛زیـراشـمابـرایخونخواهـیویبرشـوریدهاید.«آندو سـپار

کـهخـودرادر گفـت:»پـسآیـاجـزایـنباشـد یـموخافـترابـهپسرانشـانسـپاریم؟« گذار وا

کففرزندانعبدمنافبینم؟« تاشبرایبیرونساختنحکومتاز

سـپسبازگشـتوعبداهللبنخالدبناسـیدنیزبرگشـت.مغیرةبنشـعبهگفت:»رأی

ایـنجـااسـت، قبیلـۀثقیـفدر کـساز کـهسـعیدعرضـهنمـود.هـر درسـتهمـاناسـت

بازگردد!«سپسبازگشت....

اّماطلحـهوزبیر؛ یـهنوشـته،آمـدهاسـت:»و پاسـخمعاو کـهابنعّبـاسدر نامـهای 6.در

تنگنـایمـرگافکندنـدوسـپسبـابیعتشـکنی آندومـردمرابـرعثمـانشـورانیدندودر

بـهسـببپیمانشکنیشـان بـاآندو برشـوریدندودرپـیحکومـتبرآمدنـد.پـسمـانیـز

کـهبـاتوبهسـببسـتموسرکشـیمیجنگیـم.«)وقعـةصفیننصربـنمزاحم: جنگیدیـم؛چنـان

ص472]ص415[؛شـرحنهـجالباغـهتألیـفابنابیالحدیـد:289/2]66/8[(

7.پســرعمویحابــسبــنســعد،بــزرگقبیلــۀطــّیدرشــامبــرویدرآمــدوبــهاوخبــرداد

ــهدرآمــده کوف ــه ــودهوهمــراهعلــیب کشــتنعثمــانحاضــرب ــان ــّوره،درجری کــهدرمدینــۀمن

گفــت: ــردو یــهُب نــزدمعاو اســت.اوزبــانآوروباهیبــتبــود؛پــسحابــسویرافــردایآنروز

کشــتنعثمــانحضــور کوفــهآمــدهوبــاعلــیبــودهودرجریــان کــهاز »ایــنعمــوزادۀمــناســت

گفــت:»مــاراازماجــرایعثمــانبازگــوی!« یــه داشــتهوســخنشدرخــوراعتمــاداســت.«معاو

کشــتنشبودنــدوســهتــندر بــنیاســرعهــدهدار گفــت:»آری؛محّمــدبــنابیبکــروعّمــار

کاراونقــشویــژهداشــتند:عــدّیبــنحاتــم،اشــترنخعــی،وعمــروبــنَحِمــق.نیــزدومــرد

درایــنماجــراتــاشفــراواننمودنــد:طلحــهوزبیــر.بیگناهتریــنمــردمدرایــنماجــرا،علــی

گــردعلــیرابــرایبیعــت بــنابی طالــببــود.ســپسمــردمهماننــدازدحــامپروانــگان،چنــان

گشــتندوعلــیازعثمــان گــمشــدندورداهــاافتادنــدوپیرمــردانپایمــال کــهکفشهــا گرفتنــد

]بــهبــدی[یــادنکــردومــردمنیــزچنیــننکردنــد....«
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)اإلمامةوالّسیاسـه:74/1]78/1[؛وقعةصفیننصربنمزاحم:ص72]ص65[؛شـرحنهجالباغه

تألیفابنابیالحدید:259/1]111/3[(

کم)المستدرکعلیالّصحیحین:118/3]128/3[(باذکرسندازاسرائیلبنموسی 8.حا

گفـت:›طلحـهوزبیـربـهبصـرهدرآمدنـد.مـردم کـه آوردهاسـت:»ازحسـن]بصـری[شـنیدم

گفتنـد:“خونخواهـیعثمـان.”‹ گفتنـد:“چـهچیـزشـمارابـهآمـدنواداشـت؟” بـهایشـان

پاسـخبگوینـد:“بـه کـهدر گفـت:›سـبحاناهلل!آیـاایـنمـردمعقـلنداشـتند سـپسحسـن

خـداسـوگند!عثمـانراکسـیجزشـمانکشـت.”؟‹«

نزدیکــیبصــرهرســیدند، 9.چــونعایشــهوطلحــهوزبیــربــهچاههــایابوموســی1در

کارگــزارعلــیدربصــرهبــود،ابواألســوددؤلــیرانــزدآنــان کــهآنروز عثمــانبــنحنیــف

گفــت:»بــه بــارۀحرکتــشپرســید.عایشــه فرســتاد.اوبیامــدتــانــزدعایشــهرســیدوازویدر

کســینیســت.« قاتــانعثمــان گفــت:»دربصــرهاز خونخواهــیعثمــانآمــدم.«ابواألســود

گویــی؛اّمــاآنــاندرمدینــههمــراهعلــیبــنابی طالــبهســتندومــن پاســخداد:»راســت

یانــۀعثمــانبــرشــمابــهخشــم تاز آمــدهامتــامــردمبصــرهرابــهنبــردبــاویبرانگیــزم.آیــامــااز

گفــت:»تــورابــا بــهعایشــه آییــموازشمشــیرهایشــمابــرعثمــان،خشــمگیننگردیــم؟«او

کــهتــوخانهنشــینرســولخدا؟ص؟هســتیواو کار؟جــزایــننیســت یانــهوشمشــیرچــه تاز

کتــابپــروردگارترابخوانــی.بــرزنــاننــهنبــرداســتو کــهدرخانــهاتبمانــیو فرمانــتداد

تــوســزاوارتروپیونــدخویشــاوندیاشبــا نــهخونخواهــی!علــیبــرایخونخواهــیعثمــاناز

اونزدیکتــراســت؛زیــراهــردوفرزنــدانعبدمنــافهســتند.«عایشــهگفــت:»مــنبازنمیگردم

کســیبــه کــه گمــانداری تــاآنچــهرابــدانســببآمــدهام،انجــامدهــم.ایابواألســود!آیــا

گفــت:»هــابــهخــداســوگند!چنــانبــاتــوخواهنــدجنگیــد جنــگمــنخواهــدآمــد؟«وی

کهسبکترینش،سختباشد!«

کـهازآنجـاتـابصـرهبـهانـدازۀپنـجشـبراهبـود. 1.ایـنچاههـاراابوموسـیاشـعریدرجـادۀبصـرهبـهمّکـهحفـرنمـود
]بنگریـدبـه:معجـمالبلـدان:275/2[�
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تـوبـهیـاد مـردماز گفـت:»ایابوعبـداهلل!هنـوز بـهسـراغزبیـررفـتو سـپسبرخاسـتو

گرفتـی  دسـت در را دسـتۀشمشـیرت تـو  و میکردنـد بیعـت ابوبکـر بـا کـه را روزی  دارنـد

کنـونایـنموضـع زادۀابوطالـبنیسـت.‹ا کـسبـرایخافـتسـزاوارتراز گفتـی:›هیـچ و

پاسـخوییادکرد.ابواألسـودگفت:»چنان کجـاوآنکجـا؟«زبیـرازخونخواهـیعثماندر

قتـلعثمـانبودیـد.«زبیـر کـهبـهمـاخبـررسـیده،تـوودوسـتهمراهـت]=طلحـه[عهـدهدار

گفت:»بهسـراغطلحهرووسـخناورابشـنو!«پسابواألسـودنزدطلحهرفتواوراسرگشـته

گمراهیخویشوپافشارندهبرجنگوآشوبدید.... در

تألیـف الباغـه نهـج شـرح ]124/4[؛ 278/2 الفریـد: العقـد ]61/1[؛ 57/1 الّسیاسـه: و )اإلمامـة

)]225/6[ 81/2 ابنابیالحدیـد:

آنـانرابـهخـداواسـام 10.عثمـانبـنحنیـفهمـراهیارانـشنـزدطلحـهوزبیـررفـتو

گفتنـد:»بـهخونخواهـیعثمـان گوشزدشـاننمـود.آندو سـوگنددادوبیعتشـانبـاعلـیرا

کجاینـد  کار؟پسـرانش گفـت:»شـمارابـهخونخواهـیعثمـانچـه آمدهایـم.«ویبـهآندو

کـهازشـمابـهایـنکارسـزاوارترند؟بـهخـداسـوگند!چنیـننیسـت؛بلکه ونیـزعموزادگانـش

پیـْشامیـدخافـت یدیـد؛واز گرفتنـد،شـمابـهویحسـدورز ِگـردعلـیرا کـهمـردم گاه آن

کسـیبیـشازشـمادوتـنبـهعثمـانسـخندرشـت  بـرایآنمیکوشـیدید.مگـر داشـتیدو

یـاد بـدی بـه مـادرش  از و دادنـد زشـت دشـنامی او بـه  دو آن پـس میگفـت؟« وسـخت

کردنـد....)شـرحنهـجالباغـهتألیـفابنابیالحدیـد:500/2]319/9[(

11.چــونطلحــهوزبیــروعایشــهبــهاوطــاسدرســرزمینخیبــرفــرودآمدنــد،ســعیدبــن

بــرمرکــباصیــلخویــشبــهســویآنــانحرکــتنمــودوهمــراهمغیــرةبــنشــعبه عــاصســوار

بــهســراغعایشــه کمــانســیاهخویــشتکیــهزدو گشــتوفــرودآمــد.پــسبــر بــرآنــانپدیــدار

را.« گفــت:»قصــدبصــره راداری؟« کجــا اّمالمؤمنیــن!قصــد گفــت:»ای او بــه  و رفــت

گفــت: گفــت:»خــونعثمــانرامیجویــم.«ســعید کاراســت؟« پرســید:»تــورابــابصــرهچــه
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بــهاو کــهبــاتــوهمراهنــد.«آنگاه،بــهســراغمــروانرفــتو »اینــانقاتــانعثمــانهســتند

کاراســت؟« گفــت:»نیــزتــوقصــدکجــاراداری؟«پاســخداد:»بصــره.«گفــت:»تــورابــاآنچه

ــان ــوهســتند،قات ــههمــراهت ک ــان گفــت:»این ــم.«ســعید ــانعثمــانرامیجوی گفــت:»قات

کــهحکومــترا کشــتندودرحالــی عثماننــد.هرآینــهایــندومــرد،طلحــهوزبیــر،عثمــانرا

گوینــد: نیــزبــرایخــودمیخواســتند؛اّمــاچــوندردســتیابیبــهآنشکســتخوردهانــد،

گناهراباتوبهمیشوییم.‹« ›خونراباخونو

بـا همراهـی بـرای تنهـا شـما گـرحرکـت ا مـردم! »ای گفـت: شـعبه بـن مغیـرة سـپس

گـربـهخاطـرعثمـانخشـم کـهبـرایشـمابهتـراسـت.وا مادرتـاناسـت،اورابازگردانیـد؛

گرچیزیراازعلینپسـندیدهومایۀنکوهش کشـتند.وا گرفتهاید،همینسـرانشـماویرا

اودانسـتهاید،آنرابیـاننماییـد.شـمارابـهخـداسـوگندمیدهـمکـهازدوفتنهدریکسـال

یدنـد.)اإلمامة  بپرهیزیـد!«اّمـاایشـانازکاریجـزبـردنمـردمبـهبصـرهبـرایجنگیـدن،ابـاورز

والّسیاسه:55/1]60/1[(

12.چـونطلحـهوزبیـردربصـرهفـرودآمدنـد،عثمـانبـنحنیـفگفـت:»دومـردرانـزد

کنیـم.«پـسصحابـیرسـولخدا،عمـرانبـن آندومیفرسـتیمتـابـرایشـانحّجـتراتمـام

حصیـن،ونیـزابواألسـوددؤلـیرافراخواْنـدوآندورابـهسـویطلحـهوزبیـرفرسـتاد.آندو

بـهسـویاینـانرفتنـدوبانـگدردادنـد:»ایطلحـه!«اوپاسخشـانداد.پـسابواألسـوددؤلی

کـه کشـتید،بـیآن کـهعثمـانرا گفـت:»ایابومحّمـد!شـمابودیـد بـهسـخنپرداخـتو

بیعـت کـهدر کنیـد؛وسـپسبـاعلـیبیعـتنمودیـد،بـیآن کشـتنویبـامـامشـورت در

کشـتهشـد،مـابـهخاطـرویخشـمنگرفتیـم  کـهعثمـان گاه بـامـارایزنـینماییـد.آن  بـااو

 وچونباعلیبیعتگشـت،بهخاطرآنبهخشـمنیامدیم.سـپسرأیشـمادگرگونگشـت 

وبرکنـاریعلـیراخواسـتید؛ومـابـرهمـانرفتـارنخسـتباقـیماندیـم.پـسشـمابایـداز

عهـدۀآنچـهبـداندرآمدیـد،برآییـد!«
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گاه کشـتیدوآن سـپسعمرانبهسـخنپرداختوگفت:»ایطلحه!شـماعثمانرا

کـهخشـمنگرفتیـد،مـانیـزبـهخاطـرویخشـمنگرفتیـم.سـپسبـاعلـیبیعـتنمودیـدومـا

کاری کشـتنعثمـان گـر کـهشـماپیمـانبیعـتبسـتید،پیمـانبسـتیم.ا کـس نیـزبـاهمـان

گـرخطـابود،سـهمشـماازآنبیشتراسـت  درسـتبـود،چـرابـهایـنحرکـتبرخاسـتهاید؛وا

گفـت:»ایشـمادوتـن!خلیفـۀشـما]=علـی[ آننقشـیتمـامداشـتید!«طلحـه وشـمادر

کـسرادرحکومـتبـاخویشـتنشـریکنمیکنـد؛وشـرطمـابـرایبیعـتبـاویجـز هیـچ

ایـنبـود.بـهخـداسـوگند!خـونویریختـهخواهـدشـد!«ابواألسـودگفـت:»ایعمـران!این

کـهبـهصراحـتگفـتبـرایحکومـتبـهخشـمآمـدهاسـت!«

گفتنــد:»ایابوعبــداهلل!مــانــزدطلحــهنیــزرفتیــم.«زبیــر ســپسبــهســراغزبیــررفتنــدو

تــن؛بــهخــدا کالبــدهســتیم.ایشــمادو گفــت:»مــنوطلحــههمچــونیــکجــاندردو

بــارۀآن،نیازمندعذرآوری کنــوندر مــاخطاهایــیرفتکها بــارۀعثمــاناز ســوگند!همانــادر

گردوبارهبهآنحالبازمیگشتیم،عثمانرایاریمیکردیم.«...)اإلمامة  ]وتوبه[هستیم؛وا

والّسیاسه:56/1]61/1[(

گـرخبرهای بـنیاسـردرکوفـهخواْنـد،گفـت:»ایکوفیـان!ا کـهعّمـار 13.درخطبـهای

]مفّصـل[مـابـرشـماپنهـانمانـده،اّمـاخاصـۀماجراهـایمـابـهشـمارسـیدهاسـت.قاتـان

عثمـانازکشـتنوینـزدمـردمپـوزشنمیخواهنـدوآنراانـکارنمیکننـد؛بلکـهمیـانخـود 

کـهرازنـده کـهدرآن،خداونـدزنـدهنمـودههـر کتـابخـداراداورسـاختند ومخالفانشـان

کـهرامیرانـدهاسـت.طلحـهوزبیرنخسـتینایرادگیرنـدگانازعثمان سـاخته؛ومیرانـدههـر

کننـدگانبـا بودنـدوفرمـانآخـررانیـزخودشـانصـادرنمودنـد.نیـزهمانـاننخسـتینبیعـت

علـیبودنـد؛اّمـاچـونبـهآرزوشـاننرسـیدند،بـیآنکهچیـزینووامـریناروارخدادهباشـد،

بیعتخودراشکستند.«...)اإلمامةوالّسیاسه:59/1]64/1[(

کـــهچـــون گـــزارشنمـــوده 14.َبـــاُذری)أنســـاباألشـــراف:120/5]249/6[(ازمدائنـــی
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ــررا ــهوزبیـ گماشـــت،ویطلحـ ــه ــرمّکـ ــرثرابـ ــنمحـ ــوانبـ ــنصفـ ــةبـ عبدالملـــک،علقمـ

گفـــت:»آیـــاتـــورابـــادشـــنامبـــه بـــرمنبـــردشـــنامدادوچـــونفـــرودآمـــد،بـــهابـــانبـــنعثمـــان

قتـــلامیرالمؤمنیـــنعثمـــان،بـــامـــردمدورویـــیونفـــاقبـــهخـــرجمیدادنـــد، کـــهدر کســـانی

کـــهبـــهیـــادمآوردی خشـــنودنمـــودم؟«پاســـخداد:»نـــه؛بـــهخـــداســـوگند!بلکـــهمـــراآزردی

قتـــلاورا.« مشـــکلومصیبـــتشـــرکتتدر

ــنُجنــاده،خطبــهایرااز 15.ابوالحســنعلــیبــنمحّمــدمدائنــیازطریــقعبــداهللب

آنآمــدهاســت:»ایــندومــرددرمیــاننخســتینبیعــت کــهدر موالمــانامیرالمؤمنیــنآورده

یدنــد  کننــدگانبــامــنبودنــدوشــماایــنرامیدانیــد.ســپسپیمــانشکســتندوخیانــتورز

کننــدو]بــهجــاینبــرد کردنــدتــااّتحــادشــمارابپرا وهمــراهعایشــهبــهســویبصــرهحرکــت

کاری نبــردبرپــاســازند.بارخدایــا!آندورابــهســبب بــادشــمناندیــن[میانتــانآشــوبو

ــی لغــزشمَرهــانوحّت ــزانواز ــرمخی افتــادنب از و ــودســاز ــارهوســختناب ــد،یکب کردن کــه

کــهخــودوانهادنــدوخونــی کــهآندوحّقــیرامیخواهنــد اندکزمانــیمهلتشــانمــده؛

کــهوعــدۀخویــشرابــهجــای تــومیخواهــم کــهخــودریختنــد.بارخدایــا!از رامیجوینــد

کــهبــرویســتمرفتــه:›هرآینــه بــارۀکســی کــهخــودفرمــودهایوســخنتحــقاســتدر آوری؛

ــا!وعــدۀخویــشرادرحــّقمــنتحّقــقبخــشومــرابــه خداونــدیــاریاشنمایــد.‹1بارخدای

کــههمانــابــرهــرچیــزتوانایــی.«)شــرحنهــجالباغــهتألیــفابنابیالحدیــد:102/1  خویــشوامگــذار؛

]307/1و308[(

کـهابنابیالحدیـد کـرده_چنـان کلبـییـاد کـه 16.درخطبـۀموالمـانامیرالمؤمنیـن

)شـرحنهـجالباغـه:102/1]307/1و308[(آورده_آمـدهاسـت:»طلحـهوزبیـرراچـهشـده؛حـال

ایشـانراراهـینیسـت؟آندویـکسـالوحّتـییـکمـاهبـرمـنصبـر کار ایـن کـهدر آن

راهحـقبیـرونشـدندودرخافـتکـهخداونـدبرایشـانراهـیبـه از یدنـدتـابرشـوریدندو نورز

کـهبـهاختیـارخویـشبـامـن آنپـسبـود نـداده،بـامـنبـهسـتیزبرخاسـتند؛وایـناز آنقـرار

1.برگرفتهاز:حج/60�
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زنـده را بدعتـی و خشـکیده شـیرش کـه میجوینـد شـیر مـادری  از آنـان نمودنـد. بیعـت

کـهمـردهاسـت!آیـابـهاّدعـایخونخواهیعثمـانبرخاسـتهاند؟بهخداسـوگند! میسـازند

یـان خـونعثمـانتنهـانـزدآنـانودرمیـانخودشـاناسـت؛وبزرگتریـنحّجتهاشـانبـهز

گاهِیویبهحالآنان،خشنودم....« خودآنهااست.منبهحّجتخدابرایشانوآ

17.درسـخنیازمالـکاشـترآمـدهاسـت:»ایامیرالمؤمنیـن؛بـههسـتیامسـوگند!

کاریدرآمدنـد ماجـرایطلحـهوزبیـروعایشـهبـرایمـاشـبههناکنیسـت.ایـندومـرددر

کـردهیـاسـتمیروانمـودهباشـی،جـدا کـهبدعتـیایجـاد ]=بـاتـوبیعـتنمودنـد[وبـیآن

گـراّدعـایخونخواهـیعثمـانرادارنـد،بایـدخـودراقصـاصکننـد؛زیـرانخسـتین شـدند.ا

گـواهمیگیرمکه بـهقتلـشبرانگیختنـد.خـدایرا کـهمـردمرابـراوشـوراندندو کسـانیبودنـد

آنبیـرونگشـتهاند،دروننشـوند،آندورابـهعثمـانملحـقمیکنیـم کـهاز گـربـهبیعـتتـو ا

همـان امـروز و اسـت مـا سـینههای در قلبهامـان و مـا؛ شـانههای بـر کـهشمشـیرهامان

بودیـم.«)شـرحنهـجالباغـهتألیـفابنابیالحدیـد:103/1]311/1[( کـهدیـروز گونهایـم

آن بـه50حدیـثمیرسـد، کـه ایـنخبرهـا ازمجموعـۀ برگرفتـه گویـد:درس امینـی

کـهایـندومـردبنیانگـذارشـورشبـرعثمـانبودنـدوآتـشفتنـهبـرویرابرافروختنـدو اسـت

کـه کاریرادرحـّقاومبـاحشـمردند کـیازریختـنخونـشنداشـتندوبنابرایـن، هیـچبا

کـهخـونانسـانراهـدر کاری کسـیبـهسـبب کـه بـارۀمسـلمانانحـراماسـت،مگـرآن در

کـشسـاختند. ایـنروی،ازویدسـتبرنداشـتندتـاها گـردد.از  میسـازد،خونـشهـدر

کـهآبرابـرعثمانبسـت،درحالیکههمۀ بـود ایـنمیـانآشـکاراسـت.او رفتـارطلحـهدر

کـه آن نـداد،حـال را پاسـخسـامعثمـان و ازآبمسـاویاند؛ بهرهمنـدی  در مسـلمانان

گورسـتان کهاورادر پاسـخدادنبهسـامهرمسـلمانواجباسـت؛وتاسـهروزاجازهنداد

را مسـلمان دفـن بـه شـتافتن اسـام شـریعت کـه درحالـی سـپارند، بـهخـاک مسـلمانان

واجـبنمـوده؛وفرمـاندادتـابـهسـویجنـازۀویوعهـدهداراندفـناوسـنگاندازند،حال
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کـهاورا کـهمـردۀمسـلماننیـزهمچـونزنـدهاشمحتـرماسـت؛وسـرانجامرضایـتنـداد آن

بـه کرامـتایـندو کوکـب،دفـننماینـد.پـسازپذیـرش گورسـتانیهودیـان،حـّش جـزدر

سـببصحابـیبودنشـانواعتقـادبـهعدالـتهمـۀصحابهواینکهآندوازدهتِنبشـارت

گفتـهشـود:آندوعثمـانرا کـه کارهـاتوجیهـیمیماَنـدجـزآن یافتـهبودهانـد،آیـابـرایایـن

بیرونازحریممسلمانانمیدانستند؛وگرنهمصاحبتباپیامبروعدالتوبشارتیافتگی

کارهایـیدرحـّقمسـلمانانعـادیبازمیداشـت،چـه انجـامچنیـن بـهبهشـت،آنـانرااز

رسدبهخلیفۀمسلمانان!

بـارۀ در را نخسـت آرایصحابـۀ نمیخواهیـم و یـم دار بیطرفانـه موضعـی کنـون ا مـا

کـهآوردیـم،ازهمـانروزگارشـناختهشـده بـارۀخلیفـه کنیـم.رأیآندودر عثمـانبیـان

گـرایـنآراازمأخذهـای کنونـیهمـوارهچنیـنبـوده؛البّتـها روزگارانبعـدتـادورۀ بـودهودر

بـاعواطـفدرنیامیختـهوازهوسهـا  کـهآزادانـهنـگارشیافتـهو گرفتـهشـود اعتمـاد  درخـور

وشهوتهاپاکماندهباشند.

واّمـاایـنکـهپـسازشکسـتنبیعـتصحیـحشـرعی]بـاامیرالمؤمنیـن،ازقتـلعثمـان[

زبیـر و شـد؛ بیـان )ص101( ـد
ّ
مجل همیـن در طلحـه دربـارۀ آن وجـه نمودنـد؛ توبـه اظهـار

گنـاهبزرگـیدیگـرمرتکـبشـدند  گنـاهبـزرگ،  نیـزبـاویدرآنشـریکاسـت.آنـانپـسازآن

گنـاهدومنـزد گناهشـانراپـاکسـازد.حّتـیایـن کـه گفتـهباشـند_ گـرراسـت ونـهتوبـهای_ا

خداونـدازگنـاهنخسـتبزرگتـربـود؛زیـرابـاآن،درماجـرایجمـلازهـردولشـکرخـونهزاران

انسانراریختندکهدرقتلعثمانهیچدستینداشتند؛وحرمترسولخدارادریدند،چرا

کهیکیازهمسرانشراازپردۀخویشبیرونکشیدند_حالآنکهآنحضرت؟ص؟همسرانش

 راازایـنکارنهـینمـودهبـود_واورادرازدحـاملشـکریانوجبهـۀجنـگخونیـنبـرپـاداشـتند 

وقصدکشتنامامزمانخویشرانمودندکهپیرویوحراستازویواجببود!
کــه در دل هاشــان نیســت.« ]آل عمــران/167[ »و خداونــد  »بــا دهان هاشــان چیــزی می گوینــد 

گیرنده است.« ]بروج/20[ از همه سو ایشان را فرا
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7. سخنان عبداهلل بن مسعود، صحابی بزرگوار بدری
وی اسـتوار رأی از کـه گذشـت وی گفتارهـای از بخشـی )6 ـد)ص3- 

ّ
مجل همیـن در

کـه اودردلداشـت،حکایـتمیکنـدونشـانمیدهـد  از کـه بـارۀعثمـانوخشـمی در
از کـردن یـاد بـا  و بـود بـهعثمـان زننـدگان وطعـن گیرنـدگان وعیـب نکوهنـدگان از همـو
کیفـردادودر بـههمیـنسـبب،عثمـاناورا بدعتهایـش،مـردمعـراقرابـراوشـورانیدو
کـردودوسـالمسـتمّریاشراقطـعنمـودوفرمـاندادتـاازمسـجد بـااوقهـر بنـدافکْنـدو
دنـدهاش اسـتخوان کـه زدنـد زمینـش بـر وچنـان افکننـد بیرونـش بـاخشـونت رسـولخدا

یانـهزد. کوفتـهشـدونیـزویراچهـلتاز

بارۀعثمانهمیننظرمنفیراداشـتوبراوخشـم ابنمسـعودتاواپسـیندمحیاتدر

الفتنـةالکبـرٰی)ص171]مـج366/4[(  نگـزاَرد.در یـدووصّیـتنمـودکـهخلیفـهبـراونمـاز میورز

کوفـهبـود،خـونعثمـانرامبـاح کـهدر گاه کـهابنمسـعودآن کردهانـد آمـدهاسـت:»روایـت

میشـمْردودرخطبـهاشبـرایمـردممیگفـت:›بدتریـنکارهـانوپدیدهـایآنهااسـتوهر

آتـش.‹1وبدیـنترتیـب،بـه گمراهـیدر گمراهـیوهـر نوپدیـدیبدعـتاسـتوهـربدعتـی

کنایـهمیزد.« کارگـزارشولیـد عثمـانو

فیپژوهندهای
ّ
بارۀعثمان؛پسچگونهوباچهتکل ایناسترأیآنصحابیبزرگدر

میتوانداینخلیفهراپاکجلوهدهد،پسازآنکهکسیهمچونابنمسعود،آنشبیهتریِن

مردمبهپیامبربزرگوارمحّمد؟ص؟درشیوههایرفتاریوهیأتنیکووسیمایصالحان،

خونشرامباحمیشمَردیاسختاورابهانتقادمیگیردوبدعتگذارمیداند؟

کتاب و سّنت 8 . سخنان عّمار بن یاسر، بدری بزرگ و ستوده شده در 

کــهروزصّفیــنخوانــد،گفــت:»ایبنــدگانخــدا!بــامــنبرخیزیــد 1.عّمــاردرخطبــهای

کــهصالحــاِن کــهاّدعــادارنــدبــهخونخواهــیآنظالــمآمدهانــد؛همــو یــم تــابــهنبــردکســانیرو

د)ص3(بنگرید.
ّ
1.بههمینمجل
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ــردنیاشــان گ کــها کشــتند.اینــان ــهنیکــی،اورا کننــدهب ــر وتعــّدیوام ــهتجــاوز معتــرضب

کــهایــندیــنازمیــانرود،پــرواندارنــد،گفتنــد:›چــرااوراکشــتید؟‹ آن گــردد،حّتــیاز  برقــرار

گفتنــد:›اوبدعتــیپدیــدنیــاوردهاســت.‹ایــنســخن گفتیــم:›بــهســبببدعتهایــش.‹

کــهعثمــانایشــانرابــردنیــاچیــرهســاختتــادرآنبخورنــدوبچرنــد  گوینــد  راازآنروی

کــهایشــان گمــاننــدارم کوههــافروریزنــد،آنــانراپــروانیســت.بــهخــداســوگند! گــر وحّتــیا

گــوارایافتنــد   بــهخونخواهــیآمــدهباشــند؛بلکــهطعــمدنیــاراچشــیدندوآنراشــیرینو

ــردد،دیگــر گ ــره فرمانرواییشــانچی خافــتوعهــدهدار ــرصاحــبحــِقّ گ ــها ک ودانســتند

اســامندارنــد کــهازدنیــابخورنــدوآنرابچرنــد.اینــانپیشــینهایدر فرصــتنمیدهــد

گردنــد؛پــسپیروانشــانرابــاایــنســخنفریفتنــد:›امــاممــا کــهســزاواراطاعــتووالیــت

گفتنــدتــاســتمگرانهبــهحکومــتوپادشــاهیرســند.ایــن کشــتهشــد.‹وایــنرا مظلومانــه

ــکاز ــچی ــود،هی ــرآننب گ ا ــد،رســیدهاند؛و ــهمیبینی ک ــی ــهجای ــاآنب ــهب ک نیرنگــیاســت

ایشــانپیــروینمیکــرد....« مــردماز

وقعـةصّفیـنچنیـناسـت:»ایبنـدگانخـدا!بـامـنبـهنبـرد عبـارتنصـربـنمزاحـمدر

بـافرمانـی کـهبـهخـودسـتمنمـودو کسـیرادارنـد کـهاّدعـایخونخواهـی کسـانیآییـد بـا

وتعـّدی،اورا کتـابخـدابـربنـدگاناوحکـمراْنـدوصالحـانمعتـرضبـهتجـاوز مخالـف

کـهاندکـیبعـدخواهـدآمـد. کشـتند....«نصـربـنمزاحـمراعبارتـیدیگـرنیـزهسـت

یـخاألمـموالملـوکچنیـناسـت:»ایمـردم!همـراهمـابـهنبـرداینـان تار عبـارتطبـریدر

کـهاومظلومانـهکشـتهشـد!« بـرایـناّدعاینـد کـهخـونپسـرَعّفـانرامیجوینـدو آییـد

مـمو
ُ
یـخاأل بنگریـدبـه:وقعـةصّفیـنابنمزاحـم:چـاپمصـر:ص361و369]ص319و326[؛تار

یـخابناثیـر:123/3]380/2[؛شـرحنهـجالباغـهتألیـف الملـوکطبـری:21/7]39/5[؛الکامـلفـیالّتار

ابنکثیـر:266/7]296/7[؛جمهـرةخطـب تألیـف الّنهایـه  و البدایـة 504/1]252/5[؛ ابنابیالحدیـد:

العرب:81/1]357/1[�
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یـهرفتنـد،ویدرخطبـهایچنیـن کـهفرسـتادگان1امیرالمؤمنیـن؟ع؟نـزدمعاو 2.روزی

گفـت:»اّمـابعـد؛شـمابـههمراهیباعاّمۀمسـلمانانفرامیخوانید.اّمااینهمراهیکهشـما

اّمـااطاعـتازخلیفهتـان]=علـی[ بـهآندعـوتمیکنیـد،عاّمـۀمسـلمانانبـامـاهسـتند؛و

گسسـت  کشـتواّتحـادمـارا کـهمـاآنرانمیپذیریـم؛زیـراویخلیفـۀمـارا  چیـزیاسـت

کـهخونمـانبـرعهدۀایشـاناسـت،پنـاهداد.خلیفۀشـمااّدعـاداردکهخلیفه وقاتـانمـارا

رانکشـته؛مـانیـزایـنسـخنویراردنمیکنیـم.اّمـاآیاشـماقاتـانخلیفۀمـارادیدهاید؟آیا

کـهآنـانیـارانخلیفـۀشـماهسـتند؟پـسبایـدویآنـانرابهماتسـلیمنمایـدتابه نمیدانیـد

سـزایکشـتنعثمـان،ایشـانرابُکشـیم؛سـپسفراخـوانشـمابهاطاعـتوهمراهیبـاعاّمۀ

مسـلمانانراپاسـخمیگوییم.«

کـهبـرعّمـاردسـت یـه!آیـاخشـنودمیشـوی گفـت:»ایمعاو شـبثبـنربعـیبـهوی

گـربـرعّمـاردسـتیابـی،اورابـه یابـیواورابُکشـی؟«عبـارتابنکثیـرچنیـناسـت:»آیـاا

گـربـه گفـت:»چـراچنیـننکنـم؟بـهخـداسـوگند!ا یـه سـزایقتـلعثمـانمیکشـی؟«معاو

فرزنـدسـمّیهدسـتیابـم2،اورانـهبـهسـزایقتلعثمـان؟ضر؟ بلکهبهدلیلکشـتنناتل،غام

عثمان،میکشم.«

گفـت:»سـوگندبـهمعبـودزمیـنوآسـمان!راهاعتـدالرانپیمـودی.نـه؛سـوگند شـبث

کـهسـرهاازشـانۀ گاه کـهمعبـودیجـزاونیسـت!بـهعّمـاردسـتنمییابـی،مگـرآن بـهآن

گردانـد...!« گسـتردگیاشعرصـهرابـرتـوتنـگ بـاهمـۀ مردمـانفروافتـدوزمیـنپهنـاور

مـموالملـوکطبـری:3/6]6/5[؛الکامـل
ُ
)وقعـةصفیـننصـربـنمزاحـم:ص223]ص198[؛تاریـخاأل

فـیالّتاریـخابناثیـر:124/3]368/2[؛شـرحنهـجالباغـهتألیـفابنابیالحدیـد:344/1]21/4[؛البدایـةو

الّنهایهتألیفابنکثیر:257/7]287/7[؛جمهرةخطبالعرب:158/1]333/1[(

کوفـه بـه کوفـهفرسـتاد.چـون بـه را یاسـر بـن  وعّمـار امیرالمؤمنیـنپسـرشحسـن .3

یادبنحفصه. 1.ازجملۀآناناینکسانبودند:عدّیبنحاتم،یزیدبنقیس،شبثبنربعی،ز

گرخلیفۀشما،فرزندسمّیهرابهمنبسپارد.« 2.ابنمزاحمچنینآوردهاست:»ا

112/9
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کهبیامدوبهآنانسـام کهنزدایشـانآمد،مسـروقبناجدعبود کسـی درآمدند،نخسـتین

کشـتید؟« گناهـیعثمـان؟ضر؟ را گفـت:»ایابویقظـان!بـهچـه نمـودو دادورویبـهعّمـار

یانـه.« گرفـتوبدنهـایمـارابـهتاز پاسـخداد:»زیـراِعـرضونامـوسمـارابـهبـاددشـنام

گـر کـردهبـود،نرسـاندید؛وا کیفـریهماننـدآنچـهبـاشـما گفـت:»بـهخـداسـوگند!اورابـه

صبـرمیکردیـد،شـکیبایانرانیکوتـربـود!«

گرفت.آنگاه، سـپسابوموسـی]اشـعری[درآمدوحسـنرادیدارنمودواورادرآغوش

کـردوگفـت:»ایابویقظـان!درزمرۀحملهکنندگانبـهامیرالمؤمنین]عثمان[ بـهعّمـارروی

گفـت:»مـنچنیـننکـردم؛ بـراویـورشبـردی1وخویشـتنراهمـراهبـدکاراننمـودی!«عّمـار

بـهابوموسـیروینمـود   گفتارشـانرفـتو بـهمیـان آزردهامنیـزنکـرد.«حسـن کار  اّمـاایـن

ُکند]ودلسرد[میکنی؟بهخداسوگند! وگفت:»ایابوموسی!چرامردمراازهمراهیباما

قصـدمـاجـزاصـاحنیسـت؛وازکسـیهمچـونامیرالمؤمنیـن]علی[بیمنمـیرودکهکاری

ومـادرمفدایـتبـاد!راسـت گفـت:»پـدر ناشایسـتوخـافشـرعانجـامدهـد.«ابوموسـی

کـهبـاویمشـورتکننـد،امیـنشـمردهمیشـود.ازرسـولخدا؟ص؟شـنیدم گفتـی؛اّمـاکسـی

گشـتهاسـت؛  برپـا کـهبازنشسـتهدرآن،بهتـراز  کـهفرمـود:›بـهزودیفتنـهایرخخواهـدداد

راهرونـده؛وراهرونـدهبهتـرازسـواره.‹خداونـد؟زع؟مـارابـایکدیگـربـرادر گشـتهبهتـراز وبرپـا

ایمـان  کـه  کسـانی  ›ای  فرمـود: و نمـود حـرام یکدیگـر بـر را مـا وخونهـای مالهـا و سـاخت

آورده ایـد، مالهـای خـود را میـان خودتـان بـه نـاروا و ناشایسـت مخوریـد مگـر اینکـه بازرگانیـی بـا خشـنودی 

کـه خـدا به شـما مهربان اسـت.‹]نسـاء/29[ونیـزفرمود:›و  همدیگـر باشـد، و خـود ]و یکدیگـر[ را مُکشـید 

خ اسـت.‹]نسـاء/93[« کـه مؤمنـی را بـه عمـد بکشـد سـزای او دوز هـر 

بـهخشـمآمـدوآزردهگشـت.پـسبرخاسـتوگفـت:»ایمـردم!جـزایـننیسـت عّمـار

آنفتنهنشسـتهباشـی، گـرتودر کـهرسـولخداتنهـابـهشـخصابوموسـی،وتنهـااو،فرمـود:›ا

1.درشرحنهجالباغهتألیفابنابیالحدیدآمدهاست:»صبحگاهانبراویورشبردی.«
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گفـت: بـهعّمـار بنیتمیـمبرخاسـتو کـهایسـتادهباشـی.‹«پـسمـردیاز بهتـرازآناسـت

امیـرمـاراسـفیهمیخوانـی.«  امـروز و بـودی بـافرومایـگان  بـاش!دیـروز بـرده؛خمـوش »ای
یدبنصوحانازجایَجست....1 آنگاه،ز

مموالملوکطبری:187/5]482/4[؛شـرحنهجالباغهتألیفابنابیالحدید:285/3 
ُ
)تاریخاأل

]19/14[؛الکاملفیالّتاریخابناثیر:97/3]327/2[(

کـهعّمـار صـولالدیـن:ص220(آوردهاسـت:»گـزارشنمودهانـد
ُ
4.باقانـی)التمهیـدفـیأ

کافـر کـه قتـلویمیگفـت:›عثمـانرادرحالـی کافـراسـت.‹وپـساز میگفـت:›عثمـان

آنرانیـزبگویـد، کمتـراز کسـی گـر کـها یادهروانـه کشـتیم.‹وایـنسـخنیاسـتبـسز بـود،

کـهامـامادبـشنمایـد.شـایدعثمـانبـرویتشـرزدواوراادبنمـود،بـدان سـزاواراسـت

اوبیـزارم.‹  از کـردمو  کـهفـراوانمیگفـت:›مـنعثمـانراازپیشـواییبـرخـودمبرکنـار سـبب

گناهـی گـراورامیکشـت،نیـز کـهشـکمشراشـکافتوا کـردنبـدانجـارسـید وایـنادب

کـه یـادرسـت، برکنـارینمیگشـت؛زیـرایـازدنـشنادرسـتبـودو بـرخلیفـهنبـودوسـزاوار

گزافهگویـیبـود.وایـن یـادهرویو ز کـردنونهـینمـودناز ایـنحـال،بازداشـتنوادب در

بـود.« رفتـاریدرسـتازعثمـانوخطایـیازعّمـار

از م
ّ
مسـل درسـت بـاخبرهـای توجیـه، بـرای بینتیجـه تاشهـای ایـن گویـد: امینـی

کرامـتهیـچ کـهبـرایپـاسداشـتن بـارۀعّمـارمخالـفاسـت.مـارانرسـد پیامبـرپـاکدر

قرآنباشـد!_سـخن گشـته[در فرزنداندرخِتوصفشـده]ولعنت کهاز کس_چهرسـد

امیـنرادروغبشـماریم. پیامبـرراسـتگفتار

اسـت: کـرده نقـل پـدرش  از ابیلیلـی، بـن بـنعبدالّرحمـان موسـی از ابومخنـف .5

بـنیاسـرازذیقـارحرکـتنمودیـمتـادرقادسـّیهفـرودآمدیـم.پـس »همـراهحسـنوعّمـار

1.درایـنخبـرمطالبـیسـاختگیبـهچشـممیخـوَردکـهابناثیـردرالکاملفـیالّتاریخبرخـیازآنهـاراانداختهوقدری
نیـزافـزودهاسـت.ایـنخبـردرنامههـایسـرّیآمدهکهسراسـرباطلوفریباسـت.
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کردیـم.عّمـارحمایـلشمشـیرشرا فـرودآمدنـدومـانیـزهمـراهآندوچنیـن حسـنوعّمـار

بـارۀکوفیانواحوالایشـانپرسـید.آنگاه،شـنیدم مـردمدر گـردخویـشپیچیـدوسـپساز

گـورشبیـرون  کـهچـراعثمـانرااز ایـنافسـوسنخـوردم گفـت:›بـرهیـچچیـزبیـشاز کـه

نکشیدیمودرآتشنسوزاندیم!‹«)شرحنهجالباغهتألیفابنابیالحدید:292/3]11/14[(

بـنیاسـروعمـروبـنالعـاصدرگرفـتونصـر]بـن کـهمیـانعّمـار گویـی گفـتو 6.در

بـارۀقتـلعثمـانچـهنظـرداری؟«پاسـخ گفـت:»در بـهاو کتابـشآورده،عمـرو مزاحـم[در

هـربـدیوشـّریرابـهرویشـماگشـود.«عمـروگفت:»علیبـودکهاو کـهدِر داد:»همـانبـود

راکشـت.«عّمـارگفـت:»بلکـهخداونـد،پـروردگارعلـی،اوراکشـتوعلـینیزباخـدابود.«

عمـروگفـت:»آیـاتـونیـزدرمیـانقاتانشبودی؟«گفت:»مننیزباقاتانـشبودموامروزهم

همـراهایشـاننبـردمیکنـم.«عمـروگفـت:»چـرااوراکشـتید؟«عّمـارگفت:»اومیخواسـت

گفـت:»آیـانمیشـنوید؟ کشـتیمش.«عمـرو]بـهحاضـران[ دیـنمـارادگرگـونسـازد،پـس

تـوفرعـوننیـزبـهقوم ویبـهقتـلعثمـاناعتـرافنمـود!«عّمـارگفـت:»ایـنسـخنراپیـشاز

نهـج ابنمزاحـم:ص384]ص338[؛شـرح نمیشـنوید؟‹«...)وقعةصّفیـن ›آیـا گفـت: خویـش

الباغـهتألیـفابنابیالحدیـد:273/2]22/8[(

و رضـوان کـه کسـی اسـت »کجـا داد1: نـدا روزصّفیـنچنیـن  در یاسـر بـن  عّمـار .7

پـس بازنمیگـردد؟« و نمیاندیشـد فرزنـد و مـال بـه  و میجویـد را پـروردگارش خشـنودی

افـرادبـهسـویویرفتنـد.اوگفـت:»ایجماعـت!همراهمابهنبـرداینقومآیید دسـتهایاز

کـهخـونعثمـانرامیجوینـدواّدعـادارنـدکهویمظلومانهکشـتهشـد.بهخداسـوگند!جز

بـرپایـۀچیـزیجـزآنچـهخـدانـازلفرمـود،حکـم کـردو کـهاوبـهخویشـتنسـتم ایـننیسـت

نمود.«)وقعةصّفین:ص369]ص326[(

کـهایـنبانـگرادرصّفیـن،یـکیـادوروزپیـش 1.درشـرحنهـجالباغـهتألیـفابنابیالحدیـد)269/2]10/8[(آمـده
کشـتهشـدنشبرآوْرد. از
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بـنیاسـر،عثمـانرا کـهعّمـار گـزارشآمـده الفتنـةالکبـرٰی)ص171]مـج366/4[(ایـن در

کافرمیشمْردوخونشرامباحمیدانستواوراپیرمرداحمقمیخواند.

ـد)20-28(اورا
ّ
کـهدرهمیـنمجل گویـد:ایـنصحابـیقهرمـانهمـانکسـیاسـت امینـی

گرامـیقـرآنحکیـمازویسـخنرفتـهوپیامبـر کـهدربرخـیازآیـات شـناختیدوهمـواسـت

فراوانوپیاپیاوراستودهوسخنانیازایندستدربارۀاوفرمودهاست:»ازپایتاسرلبریز

ازایمـاناسـت؛اوبـاحـقاسـتوحـقبـااواسـتوهرجـایگردد،حقنیزبـاویگردد؛هیچ

کـهنزدیکتریـِنآندوبـههدایـترابرگزینـد؛ازجملـۀ کاریبـرویعرضـهنشـود،مگـرآن دو

کسـانیاسـتکهبهشـتبدیشـاناشـتیاقمیورزد؛]مانند[پوستمیاندوچشمپیامبر؟ص؟ 

کـه کـهمیبینیـد،ایـنمـردبـزرگ کشـت.«چنـان گـروهسرکشـندهازحـق،ویراخواهـد بـود؛

چنیـنفضیلتهایـیویرادربرگرفتـه،پیاپـیخلیفـهراسـتمگربـهخویشـتنوحکـمکننـده

کردنـی بـرخـاففرمـانخـداوخواهـاندگرگـونسـاختندیـنخداونـدمیشـمَرد؛دگرگـون

کشـتنویرابـرمسـلمانانمبـاحنمـودوصالحـانمعتـرضبـهتجـاوزوتعـّدی   کـههمینهـا

وامـرکننـدهبـهنیکـی،ویراکشـتند.همیـنعقیـدهوهماننـدآنبـودکهاورادراینسـخنان

کـهبـاقاتـانعثمـان کـرد کـردهبـود،پایفشـارنمـودواعتـراف کـه کاری خویـشپایـداروبـر

یـغمیخـوْرد.ویبـر گـورویرانشـکافتودرآتشـشنسـوزاْند،در کـه همـراهبـودهوازایـن

همیـنعقیـدهبـودتـاآنگاهکههمـراهقاتانعثمانوواگذارندگانیـاریاش،باخونخواهان

کـهاینـانباطلپیشـهاندونبـردبـاآنـانواجـباسـت.   ویبـهنبـردبرخاسـت،بـاایـناعتقـاد

گـروهسرکشـندهازحـق،یـارانمعاویـه،اوراکشـتند.پـس کـه وبـرهمیـنعقیـدهبـودتـازمانـی

بـهتصریـحپیامبـربرگزیـده؟ص؟قاتـلوبهغارتبرندۀسـاحولباسـشودشـمنانویدرآتش

جـایدارند.

کندی، شهسوار جنگ بدر 9. سخنان مقداد بن اسود 

بـارۀبیعـتبـاعثمـانوبهخافترسـیدنشگزارش یعقوبـی)الّتاریـخ:140/2]163/2[(در
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نمـودهکـهگروهـیبـهعلـیبـنابی طالـبگراییدنـدوبـاگفتـاربـرضـدعثمـانجبهـهگرفتنـد.

کـهبـردوزانـونشسـته  گویـد:»بـهمسـجدرسـولخدادرآمـدمومـردیرادیـدم  یکـیازراویـان

ازاوسـتاندهاند؛ومیگویـد: را بـودهوآن ازآِنوی گویـیدنیـا کـه انـدوهمیخـوَرد وچنـان

کـهنخسـتیِن کنـارزدنایـنحکومـتازاهـلبیـتپیامبرشـان؛همانـان ›شـگفتاازقریـشو

مؤمنـانوعمـوزادۀرسـولخداوداناتریـنودینشـناستریِنمـردمورنجدیدهترینشـان1درراه

کنندهترینشـانبهراهمسـتقیم،درمیانایشـان اسـاموبیناترینشـانبهطریقالهیوهدایت

کردنـدو کیزهنهـاددور اسـت.بـهخـداسـوگند!حکومـتراازهدایتگـرهدایـتیافتـۀپـاکپا

ازایـنکار،اصـاحاّمـتوراهصـوابراقصـدننمودنـد؛بلکـهدنیـارابـرآخـرتبرگزیدنـد.پـس

دورازرحمـتونابـودبـادایـنقـومسـتمگر!‹بـهوینزدیـکشـدموگفتـم:›خدایـترحمـت

کیسـت؟‹پاسـخداد:›مـنمقـدادبـنعمـروهسـتمو کیسـتیومقصـودتازایـنمـرد کنـد!

آنمـردعلـیبـنابی طالـباسـت.‹گفتـم:›آیـابـهایـنکار]=بـهخافـترسـاندناهـلبیـت[

کـهیکـی کاریاسـت گفـت:›فرزنـدبـرادرم!ایـن کنـم؟‹  برنمیخیـزیتـامـنهـمیـاریات

کفایـتنکنـد.‹پـسبیـرونشـدموابـوذررادیـدم.اوراازآنسـخنیـادنمـودم؛  دومـرددرآن

نـزدعبـداهللبـنمسـعودرفتـموآنسـخنرا گویـد.‹پـس گفـت:›بـرادرممقـدادراسـت  وی

گفـت:›بـهمـا]ازرسـولخدا؟ص؟دربـارهفضایـلعلـی[خبـررسـیدهومـا کـردم. برایـشیـاد

نکردیـم.‹« کوتاهـی

ابنعبدرّبـه)العقـدالفریـد:260/2]100/4[(درماجـرایبیعـتبـاعثمـانآوردهکهعّماربن

گـرمیخواهـیمسـلمانانبـهاختـافنیفتنـد،با یاسـربـهعبدالّرحمـان]بـنعـوف[گفـت:»ا

گـربـاعلیبیعـتکنی، علـیبیعـتکـن!«مقـدادبـناسـودنیـزگفـت:»عّمـارراسـتگویـد؛ا

گـرخواهـیقریـشبـهاختـاف گوییـم:›میشـنویموفرمـانمیبریـم.‹«ابنابیسـرحگفـت:»ا

گـربااوبیعـتکنی،گوییم:›میشـنویموفرمـانمیبریم.‹« نیفتنـد،بـاعثمـانبیعـتکـن!ا

گفـت:»تـوچـهزمـانخیرخـواهمسـلمانانبـودهای؟«پـس بـهابنابیسـرحناسـزادادو عّمـار

کفایتترین؛کارآمدترین.)ن.( 1.درمتنچنیناست؛امادرمصدرآمدهاست:»غناًء«یعنی:با
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بـارۀایـنموضـوع[بـامـردمسـخنگفتنـدوعّمـارگفـت:»ایمردم! بنیهاشـموبنیامّیـه]در

بـادینـشعّزتمـانبخشـید.پـسخافترا همانـاخداونـدمـارابـاوجـودپیامبرمـانکرامـتو

ازخانـۀپیامبرتـانبـهکـدامسـویبرمیگردانیـد؟«مردیازبنیمخزومبهویگفت:»ایپسـر

سـمّیه!پـایازحریـمخویـشبیـروننهـادی.توراچـهبهخلیفهگزیدنقریـشبرایخویش؟«

را کار کـهمـردمبـهفتنـهافتنـد، آن گفـت:»]ایعبدالّرحمـان![پیـشاز سـعدبـنابیوّقـاص

یکسـرهکـن!ایجماعـت؛راهـیبـرایکیفـرخودبـازنکنید!«

گفـت:»بـاعهـدوپیمـانالهـیبـاتـوعهـدوپیمـان عبدالّرحمـان،علـیرافراخوانـدو

کتـابخـداوسـّنتپیامبـرشوسـیرۀدوخلیفـۀپـسازویعمـلنمایـی!« کـهبـه میبنـدم

تـوانخـودعمـلمیکنـم.«سـپسعبدالّرحمـان،عثمـانرا گفـت:»بـهمیـزاندانـشو علـی

کتـابخـدا  کـهبـه گفـت:»بـاعهـدوپیمـانالهـیبـاتـوعهـدوپیمـانمیبنـدم  فراخوانـدو

پـس »آری.« گفـت: نمایـی!« عمـل وی از پـس خلیفـۀ دو سـیرۀ و پیامبـرش سـّنت و

کـردی؛   بـهشـیوۀامتیازخـواریرفتـار گفـت:»بـااو  عبدالّرحمـانبـاویبیعـتنمـود.علـی

کـهبرضّدماهمپشـتیکدیگرمیشـوید.هابهخدا وایـناقـدام،نخسـتینمـوردینیسـت

کـهاوهـمروزیخافـترابـهتـوبسـپارد؛ ایـنروی نیـاوردی،جـزاز کار سـوگند!عثمـانرابـر

کیفـرخـود گفـت:»ایعلـی!راهـیبـرای کاریاسـت!«عبدالّرحمـان اّمـاخداونـدهـرروزدر

بـامردمرایزنینمودمودیدمکهایشـانکسـی ایـنکارنگریسـتمو بـازنکـن؛کـههمانـامـندر

کـهمیگفـت:»روزیایـن راهمطـرازعثمـاننمیشـمرند.«پـسعلـیبیـرونآمـد،حـالآن

]الهـی[بـهانجـامخویشخواهدرسـید!«مقداد]بـهعبدالّرحمان[گفت:»ها حکـمومقـّدر

کـهبـهحـقحکممیکننـدوبـداندادمیورزند.« بـهخـداسـوگند!حکـمراازکسـانیگرفتـی

عبدالّرحمـانگفـت:»ایمقـداد؛بـهخـداسـوگند!بـرایمسـلمانانهمـۀتـاشخویـشرابـه

کـردی،خداونـدپـاداشنیککردارانـتعطـا رابـرایخـدا کار گـرایـن گفـت:»ا گرفتـم.« کار

کسـانیهماننـدایـناهـلبیـت،پـسازپیامبرشـان، کـه گفـت:»مـنندیـدم کنـد!«سـپس

بـاحـقآشـناتر کننـدو ایشـانبـهعـدلحکـم چنیـنفضیلتهایـیداشـتهباشـندوبیـشاز
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گـریاورانیمییافتـم!«عبدالّرحمـانبهویگفـت:»ایمقداد؛ باشـند.هـابـهخـداسـوگند!ا
کهدچارفتنهشوی.« کن!برتوبیمدارم تقوایخداراپیشه

یـــخ:29/3و30  یـــخاألمـــموالملـــوک:37/5]232/4[(وابناثیـــر)الکامـــلفـــیالّتار طبـــری)تار

گـــزارشرابـــاذکـــر ]223/2[(وابنابیالحدیـــد)شـــرحنهـــجالباغـــه:65/1]193/1[( هماننـــدایـــن

کردهانـــد� ــندروایـــت سـ

مسـجد در عّمـار کـه اسـت چنیـن )]360/2[ 440/1 هـب:
ّ

الذ )ُمـروج مسـعودی عبـارت
گاه پیامبرتـان، بیـت اهـل  از را چـونخافـت قریـش! »ایجماعـت گفـت: و برخاسـت
بسـتاند  شـما از را آن کـهخداونـد دارم بیـم گرداندیـد، سـوی دیگـر بـه اینجـا، گاه و  آنجـا
بـهناشایسـتگانش کـهشـماآنراازشایسـتگانشسـتاندیدو بـهدیگـرانبسـپارد،همچنـان و
کههمانندایناهلبیتپس کسـانیرا سـپردید.«سـپسمقدادبرخاسـتوگفت:»ندیدم
یابنـد.«عبدالّرحمـانبـنعـوفبـهاوگفـت:»ایمقـدادبـنعمـرو!توراچه ازپیامبرشـانآزار
بـهایـنسـخنان؟«پاسـخداد:»بـهخـداسـوگند!مـنایشـانرابـرپایـۀدوسـتِیرسـولخدا؟ص؟ 
قریـشدر ایشـاناسـت.ایعبدالّرحمـان!از دوسـتمـیدارموهمانـاحـقبـاایشـانودر
کـهبرتریشـانبـرمـردم،بـهبرکـتهمیـناهـلبیـتاسـت؛اّمـاپـسازرسـولخدا؟ص؟  شـگفتم

کـهحکومـتویراازدستشـانبرباینـد. همداسـتانشـدند

گـریاورانـیبـرضـّدقریـشمییافتـم،هماننـد ایعبدالّرحمـان؛هـابـهخـداسـوگند!ا
جنگیدنـمبـاایشـانهمـراهرسـولخدا؟ص؟درروزبدر،بهنبردشـانبرمیخواسـتم!«]مسـعودی
کتابمـان›أخبـار کـهدر گوهـاوسـخنرانیهاییدرازرخداد گویـد:[»سـپسمیـانآنـانگفـتو

کردهایم.« الّزمان‹درفصلاخبارشوراوداریاد

کـهنامـهاینگاشـتند  کسـانیبـود کـهمقـدادیکـیاز گذشـت ـد)ص17(
ّ
 درهمیـنمجل

کردنـد گاهـش ودرآن،بدعتهـایعثمـانرابرشـمردندواوراازخدایـشبیـمدادنـدوآ
َبـاُذری گـزارشیـادشـدهاز ید.بـه کارهـایخـوددسـتنکشـد،بـراوخواهنـدشـور گـراز کـها

]أنسـاباألشـراف:162/6[بنگریـد.

گویــد:شــایدمیــزانبزرگــیوجایــگاهدینــیوپایــگاهفضیلــتمقــدادرابدانیــد. امینــی
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]بــه بــار کــهدو بــزرگونیــکبــود.«همــوبــود گویــد:»مقــدادازفضیلتمنــدانشــریفو ابوعمــر

وهمــۀنبردهاحضورداشــتونخســتینجنگجوی بــدر حبشــهومدینــه[هجــرتنمــودودر

کســیســوارنشــد  بــراســب نبــردبــدرســوارهمیجنگیــدو اســامبــود؛زیــرادر  ســوارهدر

نظــرخــوداهــلســّنت،وی وخــودشجنگجــووصاحــباســبجنگــیبــودهاســت.در

وهمــراه نیــزاز14دســتیار کــهاســامراآشــکارااظهــارنمودنــدو یکــیازآنهفــتتــناســت

کــم:348/3و349]391/3و392[؛ گرامــیرســولخدااســت)المســتدرکعلــیالّصحیحیــنحا

کــه اإلصابــه:455/3( ]251/5[؛ الغابــه:410/4 ســد
ُ
أ ]قســمتچهــارم/1481[؛ 289/1 االســتیعاب:

کــهدرحدیــثروایــتشــدۀابوعمــر توبهپیشــه«خواْنــد؛چنــان رســولخدا؟ص؟اورا»بســیار

اإلســتیعابآمــدهاســت. در

کـهبـهژرفـایفضیلتهـایایـنصحابـیبـزرگدسـتیابنـد کجـارسـد پژوهنـدگانرا

کـهایـنسـخنرسـولخدا؟ص؟درسـتایشویپیـشروی گردنـد،حـالآن گاه یـاازمقـاماوآ

کـه تـنرادوسـتبـدارم؛وخبـرمداد کـهچهـار ایشـاناسـت:»هرآینـهخداونـدمـرافرمـانداد
وسـلمان.«1 ابـوذر خـودنیـزایشـانرادوسـتمـیدارد:علـیومقـدادو

تـناشـتیاقدارد:علـیوعّمـار   بـهچهـار نیـزرسـولخدا؟ص؟فرمـود:»همانـابهشـت و

کردهاست. وسلمانومقداد.«اینراابوُنَعیم)حلیةاألولیاء:142/1(باذکرسندروایت

فرمـان او بـهدوسـتی را پیامبـرش؟ص؟ و مـیدارد کـهخداونـددوسـتش مـرِددیـن ایـن

بـرخافتـشخشـم  و مینمـود اعتـراض وی بـه عثمـان آغـازخافـت همـان از میدهـد،

از دنیـا گویـی کـه بـود اندوهگیـن و یافتـنویحسـرتزده ازخافـت وچنـان میگرفـت

ُکنـد ]یـاری[خلیفـه،دلسـردو کنـونآنراازدسـتشربودهانـد.ویمـردمرااز بـودهوا آِناو

یـاریاشبازمیداشـتوحکومتـشرابـسزشـتوبایـیبـزرگمیشـمرد  از  میسـاختو

بـا ایشـان همـراه تـا بـود یارانـی پـی  در و میدانسـت بیـتعصمـت اهـل بـر سـتم را آن و

]قسـمت 290/1 )اإلسـتیعاب: ابوعمـر ]الّسـنن:594/5[؛ ِترِمـذی کردهانـد: روایـت سـند ذکـر بـا کسـان ایـن را آن .1
�)455/3 )اإلصابـه: ابنحجـر ]252/5[(؛ 410/4 الغابـه: سـد

ُ
)أ ابناثیـر چهـارم/1482[(؛
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بـدر.ایـنبـودرأی روز گزیننـدگانعثمـانبـهخافـت،نبـردکنـد،همچـوننبـردشبـاآنـاندر

بـارۀعثمـانازهمـانروزشـوراوپیـشازآشـکارشـدنزشـتیهاوآفتهـایخلیفـه؛ ویدر

گنـاهوخطـاراازویدیـد! کـهآنهمـه زمانـی دیگـرچـهرسـدپـساز

کوفی _ درود خدا بر او و یارانش _ 10. سخنان ُحجر بن َعِدّی 

کارگزاری مـاهجمادیبهسـال41مغیرةبنشـعبهرابـه یـةبـنابیسـفیاندر چـونمعاو

گفت: گماشـت،اورافراخواندوپسازسـتایشوثنایخداوند، کوفه

امـروز،صاحـبخـردبـود،امـوریاسـت]چـون کـهپیـشاز کسـی اّمـابعـد؛پـسبـرای

کـهبایـدبـاچـوب]تذّکـروتنبیه[اورازد]وهوشـیارسـاخت[.متلّمس1گفتهاسـت: غفلـت[
ــا  ــد ب کــه بای ــود، امــوری اســت ]چــون غفلــت[  کــه پیــش از امــروز صاحــب خــرد ب کســی  ــرای  ب

چــوب ]تذّکــر و تنبیــه[ او را زد ]و هوشــیار ســاخت[. و انســان آموختــه نمی شــود مگــر بــرای 

کار بنــدد[. اینکــه بدانــد ]و بــه 

چهبسـاانسـانحکیموخردمند،توراازآنچهخواهی،کفایتنماید!منمیخواسـتم

نکتههـایبسـیاربـهتـوسـفارشنمایـم؛اّمـاآنهـاراوانهـادم،زیـرابـهبصیـرتتـواعتمـاددارم؛

بسـامان را مردمـم و یـاریمیدهـد را وحکومتـم مـراخشـنودمیکنـد آنچـه بـه بصیرتـت

گفتـنبـهعلـی کردنـتبـهیـکنکتـهراوانمینهـم:ازناسـزاودشـنام میسـازد.لکـنسـفارش

گفتـِنیـارانعلـیودور پرهیـزمکـنونیـزازرحمـتوآمـرزشخواسـتنبـرایعثمـانوعیـب

نمـودنوسـخننشـنیدنازآنـانوسـتودنهـوادارانعثمـان؟وضر؟ونزدیـکسـاختنوسـخن

کارگـزار گفـت:»هـمآزمـودهاموهـمآزمـودهشـدهام؛وپیـشازایـن شـنیدنازایشـان.«مغیـره

کسـاندیگـرنیـزبـودهاموکسـیدررانـدنوبـاالبـردنوفـرودآوردن،مـرانکوهـشنکـردهاسـت.

گرخـداخواهد، پـستـونیـزمـرامیآزمایـیویـاستایشـممیکنـییانکوهـش.«معاویهگفـت:»ا

البّتهستایشمیکنیم.«

الّشـعروالّشـعراءابنقتیبـه)ص52]ص99[(  کـهشـرححالـشدر  1.ویجریـربـنعبدالمسـیحازبنیضبیعـهاسـت
والمؤتلفوالمختلف)ص71و202و207(آمدهاست.
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یــهدرآنجــابــود  کارگــزارمعاو کوفــهرفــتوهفــتســالوچنــدمــاه  ســپسمغیــرهبــه

گفتــنولعــننمــودنقاتــانعثمــان  گفتــنازعلــیراواننهــادونیــزعیــب  ونکوهــشوبــد

ــنرا ــِدّیای ــنَع ــش.چــونُحجــرب ــاکشــمردنیاران ــرایویوپ ــرزشب ودعــایرحمــتوآم

میشــنید،میگفــت:»البّتــهخداونــدخــوِدشــمارانکوهیــدهولعــنفرمایــد!«ســپسبرخاســت 

گواهــان ]بــه  کوشــا و  گفــت:»همانــاخداونــد؟زع؟فرمایــد:›همــواره در بــه پــا داشــتن عــدل و داد  و

کــهنکوهــشوعیبــش کــس گواهــیمیدهــمآن حــّق[ بــرای خــدا باشــید.‹]نســاء/135[ومــن

کــهپــاکمیشــماریدومیســتایید، میکنیــد،بیشتــرشایســتۀفضــلوبرتــریاســتوآن

کــهمــندرشــهرتــو بیشتــرســزاوارنکوهــش.«مغیــرهبــهاومیگفــت:»ایُحجــر!هنگامــی

ــو ــرت ــزاردســتدیگــرانهســتیومــنب ــواب ــد]وت ــوتیــرمیاندازن ــرت ــاتی کســانیب ــیهســتم، وال

گاهــی کــه کــن؛ کــموخشــموچیرگــیاشپــروا ســختنمیگیــرم[.ایُحجــر؛وایبــرتــو!ازحا

کنمایــد!«ســپسازوی کــمبســیاریازهماننــدانتــورابــاغلبــهوقهــرشهــا خشــمحا

کــهمغیــرهدراواخــر دســتمیشســتودرمیگذشــت.وُحجــربــرهمیــنشــیوهبــودتــاآن

گفــت: ــدو ــرزبــانراْن دوراناســتانداریاش،روزیدربــارۀعلــیوعثمــانهمــانســخنانراب

کارهایــشپاداشــش »بارخدایــا!عثمــانبــنَعّفــانرارحمــتنمــاوازاودرگــذروبــهنیکوتریــِن

کتــابتــوعمــلنمــودوســّنتپیامبــرت؟ص؟راپیــروینمــودوجمــعمــارامّتحــد کــهاوبــه ده؛

کشــتهشــد.بارخدایــا!یــارانوهــواداران   ســاختوجانهــایمــاراحفــظنمــودومظلومانــه

ودوستارانوخونخواهانشرارحمتنما!«وسپسقاتانعثمانرانفرینمینمود.

کــههمــۀدرونیــانوبیرونیــان کشــید بــرســرمغیــرهنعــرهای ُحجــربــنَعــِدّیبرخاســتو

کــه]مــردم گفــت:»ایانســان!بــهســببپیــرشــدنتنمیدانــی مســجدآنراشــنیدند؛و

ماهانــه کــهحقــوق ده فرمــان برمیانگیزانــی! و تحریــکمیکنــی کســی بــرضــدچــه  را[

کــهچنیــنحّقــینــداری  مــابازداشــتهای،حــالآن وعطاهــایمــارابپردازنــد.تــواینهــارااز

بــهنکوهــشامیرالمؤمنیــن  تــو کارجــرأتنمیکردنــد. تــونیــزبدیــن  کارگــزارانپیــشاز  و
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گناهــکارانرویآوردهای!«پــسبیــشازدوســوممــردمهمــراهویبرخاســتند   وســتایش

کــهحقــوق کــرد.فرمــانده  گفــتونیکــورفتــار گفتنــد:»بــهخــداســوگند!ُحجــرراســت و

مــانیایــد!«  کار بــه کــهایــنســخنانتــومــاراســودنبخشــدو ماهانــهوعطاهــایمــارابپردازنــد؛

گفتنــد. گونــهســخنانبــااوبســیار ایــن از و

کگشـتواسـتانداریکوفهوبصرهبهزیادبنابیسـفیان تاآنکهبهسـال51مغیرهها

رسـید.اوبـدانسـویروینهـادتـابـهکاخکوفـهدرآمـدوسـپسبرفرازمنبرشـدوخطبهخواند 

کـردوقاتانـشرالعـننمـود.ُحجـربرخاسـتوهمـان وازعثمـانویارانـشبـهسـتایشیـاد

کهبامغیرهمیکرد. کرد رفتاریرا

یـادبـهخطبـهپرداخـتوآنرادرازا یـکروزجمعـهز گـزارشمحّمـدبـنسـیرین،در بـه

یـادهمچنـانبـهخطبـهاشادامـهداد  گفـت:»نمـاز!«اّمـاز  بخشـید.ُحجـربـنَعـِدّیبـهاو

یـد گرفـتوچـونُحجـربیـمورز یـادخطبـهاشراپـی گفـت:»نمـاز!«بازهـمز ودیگربـارُحجـر

بـهنماز کـهوقـت]فضیلـت[نمـازبگـذرد،دسـتزدومشـتیشـن]بـرایسـجده[برداشـتو

بـامردم یـادچنیـندیـد،ازمنبـرفـرودآمـدو برخاسـتومـردمنیـزهمـراهاوبرخاسـتند.چـونز

یـهنامـهنوشـت  بـارۀرفتـارُحجـربـهمعاو نمـازشفراغـتیافـت،در کـهاز گاه گـزاردوآن  نمـاز

بـهسـویمـن کـنو یـهبـهاونوشـت:»حجـررادرزنجیـر ازویبدگویـینمـود.معاو وبسـیار

یـهرسـید،مـردمقبیلـۀُحجـرخواسـتندازویدفـاعنماینـدومانع روانـهنمـا!«چـوننامـۀمعاو

دسـتگیریاششـوند؛اّمـااوگفـت:»نـه؛فرمـانرامیشـنویمواطاعـتمیکنیـم.«پسویرا

یارانـشراهمراهکردند یـهروانسـاختندوبااوشـماریاز بـهسـویمعاو بـهزنجیـرکشـیدندو

کـهاینـانبودند:

بنیارقم. کندیاز 1.ارقمبنعبداهلل

2.شریکبنشّدادَحْضَرمی.

3.صیفیبنفسیلشیبانی.

4.َقبیصةبنضبیعةبنحرملۀعبسی.
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بنیعامرازمردمقحافه. کریمبنعفیفخثعمیاز .5

6.عاصمبنعوفَبَجلی.

7.َوْرقاءبنسمّیَبَجلی.

کدامبنحّیانعنزی. .8

9.عبدالّرحمانبنحّسانعنزی.

10.محرزبنشهابتمیمیازمردمبنیمنقر.

11.عبداهللبنحویۀسعدیازمردمبنیتمیم.

یـاددومـردرانیـزبـهآنـانافـزود:عتبـةبـناخنسسـعدی،وسـعیدبننمـرانَهْمدانی. ز

کـهتـادمشـق12میـلفاصلـهداشـتوآنجـا پـسایشـانرابردنـدتـابـهمـرجعـذراءرسـیدند

کننـدو8تـنرا کـه6تـنرارهـا یـهرسـید،بـاایـنفرمـان نگاهشـانداشـتندتـاپیـکمعاو

کـهازعلی یـهبـهآنـانگفـت:»بـهمـافرماندادهشـدهتاازشـمابخواهیم بُکشـند.پیـکمعاو

یـد، گـرخـودداریورز یم؛وا گـرچنیـنکنیـد،رهاتـانسـاز بیـزاریجوییـدواورالعـنگوییـد.ا

شـمارابُکشـیم.امیرالمؤمنینبرآناسـتکهبهسـببگواهیمردمسـرزمینتانبرضّدشـما،

تـا بیـزاریجوییـد ازعلـی ازشـمادرگذشـته؛پـس اّمـا گشـته، بـرایویمبـاح خونهاتـان

تـا گفتنـد:»البتـهمـاهرگـزچنیـننکنیـم.«پـسآنپیـکفرمـانداد آنـان یم!« رهاتـانسـاز

نمـاز بـه را شـب همـۀ آنـان سـازند. آمـاده و نزدیـک را کفنهاشـان و بکننـد را گورهاشـان

یـهگفتنـد:»ایجماعـت!مـاشـمارادیدیمکه پرداختنـدوچـونصبـحفرارسـید،یـارانمعاو

بـارۀعثمـان کـهنظرتـاندر کردیـد.بـهمـابگوییـد گزاردیـدونیکـودعـا  نمـاز دیشـببسـیار

یدوبهغیرحقرفتار کهدرحکمراندنسـتمورز کسـیبود گفتند:»اونخسـتین چیسـت!«

یـهگفتنـد:»امیرالمؤمنیـنبـهحـالشـماداناتـراسـت.«سـپسبهسویشـان نمـود.«یـارانمعاو

اوییـمواز رفتنـدوگفتنـد:»آیـاازعلـیبیـزاریمیجوییـد؟«پاسـخدادنـد:»البّتـهمـادوسـتار

اینـانرا یـهیکـیاز یـارانمعاو باشـد،بیـزاریمیجوییـم.«سـپسهـریـکاز اوبیـزار کـهاز هـر

کـهاینـانبودنـد:حجـر،شـریک، آنـانرایکایـکآوردنـدتـا6تـنراکشـتند گرفـتتـابکشـدو

کدام. صیفی،قبیسه،محرز،
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ــیابوالفــرج:11-2/16  ــه:أغان ــدب ــم.بنگری ــدادراآوردی ی ایــنرو مــابخــشمــوردنظــرخــوداز

یــخمدینــةدمشــق تار 285[؛ الملــوکطبــری:160-141/6]253/5-  و مــم
ُ
األ یــخ تار 159[؛  -137/17[

البدایــة  ]488/2[؛ 210-202/3 ابناثیــر: یــخ الّتار فــی الکامــل ]21/8-27[؛ 381-370/2 کر:  ابنعســا

الّنهایهتألیفابنکثیر:49/8- 55]54/8- 59[� و

یـارانبزرگـواروشایسـتهونیکـش گویـد:ایـنبـودنظـرصحابـیبـزرگ،حجـر،و امینـی

یـد  کـهدرحکـمراندنـشسـتمورز کسـیمیشـمردند بـارۀعثمـان!آنـانویرانخسـتین  در

یاروییخویشبامغیـرهدرکوفه،خلیفهراازمجرمان رو نمـود؛وُحجـردر بـهغیـرحـقرفتـار و

گوارا راهآنرا کـهکشـتهشـدندر ایـنعقیـدهبـهجایـیرسـیدند یـاراننیکـشدر شـمرد.اوو

کهقتلشـانازسـویخداوندمقّدر  اعتقادخویشرانپذیرفتندوآنان شـمردندوبازگشـتاز

ونوشـتهشـدهبـود،بـهسـویگورهـایخویـششـتافتندوجرعههـایتلـِخآنمرگسـریعرادر

گـوارایافتند. راهایـنعقیده

کوفی 11. سخنان عبدالّرحمان بن حّسان عنزی 

کشـته _رضـوان اهلل علیهـم_ یارانـش  از تـن پنـج و _سـالم اهلل علیـه _ َعـِدّی بـن چـونُحجـر

گفتند: یارانُحجربودند، کهاز کریمبنعفیفخثعمی شـدند،عبدالّرحمانبنحّسـانو

کـهامیرالمؤمنین بـارۀعلـیهمـانسـخنراگوییـم کـهمـانیـزدر »مـارانـزدامیرالمؤمنیـنبریـد

کـهایـندورانـزدویبرنـد. یـهرسـاندندواودسـتورداد گفـت.«آنـانایـنپیغـامرابـهمعاو

کریـمبـهسـوی]قبـر[ُحجـرروینمودنـدوعبدالّرحمـانبـهاوخطـابنمـود: عبدالّرحمـانو

نـهمـزارتازرحمـتحـقدورمباشـید!چـهنیکـوبـرادرمسـلمانیبودی!« »ایحجـر!نـهتـوو

بـار دیگـر شـدند. داده دوحرکـت هـر سـپس و گفـت را ایـنسـخن هماننـد نیـز خثعمـی

عبدالّرحمـانبـهقبـرُحجـرروینمـودوبدیـنشـعرتمّثـلجسـت:
ــد  ــدن رشــتۀ پیون ــرای بری کنــد و مــرگ ب کفایــت  ــا[  ــردن مــردگان ]از م ک ــرای دور  ــر ب ــۀ قب دهان

ــت. ــی اس کاف ــینان  همنش
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چونخثعمینزدمعاویهدرآمد،بهاوگفت:»ایمعاویه؛خدارا،خدارا!توازاینسرای

زوالپذیربهسرایجاودانآخرتُبردهخواهیشدوازتوخواهندپرسیدکهچراقصدکشتنما

رانمودیوبهچهسببخونماراریختی.«معاویهگفت:»دربارۀعلیچهمیگویی؟«پاسخ

کهباآنخدارامیپرستید،بیزاری داد:»همانسخنخودتورامیگویم؛آیاتوازدینعلی

میجویی؟«دراینحال،شمربنعبداهللخثعمیبرخاستوازمعاویهخواستکهکریمبن

گفت:»اورابهتومیبخشایم؛اّمایکماهدربندنگاهش عفیفرابهویببخشاید.معاویه

کریمبهکوفه میدارم.«پساورادرحبسافکْندوسپسبدانشرطکهتاویحکومتدارد،

کوفه به تا ماْند معاویه انتظارمرگ به و گزید درموصلسکنا کریم نمود. آزادش درنیاید،

بازگردد؛اّمایکماهپیشازمرگویدرگذشت.

ــارۀ ب گفــت:»ایربیعــی!در ــانروینمــودو ــنحّس ــهعبدالّرحمــانب ــهب ی ســپسمعاو

بــهمعــروف کــهاوبســیارخــدارایــادمیکــردو گویــی؟«پاســخداد:»گواهــیمیدهــم علــیچــه

بــارۀعثمــانچــه گفــت:»در یــه مــردمگذشــتمیکــرد.«معاو از امــروازمنکــرنهــیمینمــودو

گشــودودرهــایحــقرا کــهدرهــایســتمرا کســیبــود گویــی؟«پاســخداد:»اونخســتین

کشــتم!  گفــت:»بلکــهتــورا کشــتندادی!«عبدالّرحمــان گفــت:»خــودرابــه یــه بســت.«معاو

ربیعــهنبــودتــا کســیاز قبیلــۀربیعــهنیســت.«ودرآنمجلــس، کســیاز ایــنســرزمین، ودر

بــهوینوشــت:»او یــادفرســتادو یــهاورانــزدز کنــد.پــسمعاو بــارۀویمیانجیگــری در

ــه ب ــهشایســتۀآناســتو ک کیفــرشده ــان ــسچن ــهفرســتادی؛پ ک کســانیاســت ــِن بدتری

یــادآوردنــد،ویرابــهُقــّسالناطــف1فرســتاد  گونــهاورابُکــش!«چــوناورانــزدز  بدتریــن

کردند. گورش وهمانجازندهبه

یـخمدینـة مـموالملـوکطبـری:155/6]276/5[؛تار
ُ
یـخاأل )االغانـیابوالفـرج:10/16]156/17[؛تار

یـخابناثیـر:209/3]498/2[( کر:379/2]26/8-27[؛الکامـلفـیالّتار دمشـقابنعسـا

گونـه 1.دربرخـیازمصـادرتاریخـی»قیـسالناطـف«آمـدهودرچاپهـایپیشـینالغدیـرنیـزبـهپیـرویازآنهـاهمیـن
ثبتگشـته؛اّمادرچاپمرکزالغدیرتصحیحشـدهاسـت.اینمکاننزدیککوفهوبرسـاحلشـرقیفراتقرارداشـته

اسـت.بنگریـدبه:معجمالبلـدان:349/4.)م.(
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199 12ّ سننان هاشن مر.ار

بـارۀآندومـرد،علـی ایـنمـرِددیـندرعقیـدۀخویـشدر پایـداری بـه گویـد: امینـی

کشـته کـه بـهحـّدیرسـید کـهدرعقیـدۀخویـش ایـن امیرالمؤمنیـنوعثمـان،بنگریـدو

بـود،دسـت کـهدردلداشـتوجانـشآنراپذیرفتـه بـاوری  از اّمـا شـدنشرارواشـمْرد،

کـهآنراآشـکارابیـاننمایـد،هرچنـدخـونپاکشبدانسـبب بـرخـودواجـبدیـد نکشـیدو

تـنبیـرونرود! بـرزمیـنریـزدوجـانپاکنهـادشاز

12. سخنان هاشم مرقال

کهمیگفت: نبردصّفین،جوانیازلشکرمعاویهبهمیدانآمد در
که دارای پادشاهان بودند و امروز بر دین عثمانم. من فرزند غّسان هستم 

که علی قاتل عثمان بود. گذشت و این  بستگان ما خبرمان داده اند از آن چه 

کـهرویبرگرداَنـد،شمشـیرمـیزدوعلـیرالعـنودشـنام سـپسیـورشبـردوبـیآن

گفتـار، ایـن  از »پـس گفـت: او بـه بـنعتبـه بسـیارنکوهـشمیکـرد.هاشـم را او و مـیداد

کـهبـه کتـابخواهـدبـود.پـسازخـدایبپرهیـز؛ ایـنجنـگ،حسـابو دادرسـیوپـساز

ومقصـودتخواهدپرسـید!«جوانپاسـخ ایـنرفتـار تـورااز سـویپـروردگارتبازمیگـردیو

کـهبـهمـنگفتهانـد،امیرتاننمـازنمیخواَندوشـما داد:»مـنبـاشـمامیجنگـم؛زیـراچنـان

یـد.نیـزبـاشـمامیجنگـم؛زیـراامیرتـانخلیفۀماراکشـتوشـمابرکشـتن نیـزنمـازنمیگزار

گفـت:»تـوراچـهبـهفرزنـدَعّفـان؟اورایـارانمحّمـد  وییـاریاشنمودیـد.«هاشـمبـهوی

نمـود. قـرآنمخالفـت بـاحکـم  و آوْرد کـهبدعتهـاپدیـد گاه کشـتند،آن یـانمـردم قار و

کارهـایمسـلمانان،ازدیگـران کـردندر بـراینظـر اصحـابمحّمـدیـاوراندیـنهسـتندو

ایـناّمـتوایـندیـنبـهتو کار کـهحّتـیبـهانـدازۀچشـمبـرهـمزدنـی، سـزاوارتر.گمـاننـدارم

گفـت:»آری،آری؛]امـردیـنبـهمـنمربـوطاسـت.[بـهخـداسـوگند! مربـوطباشـد!«جـوان

زیبایـی و میسـازد زشـت و نمیبخشـد؛ سـود و اسـت یانبـار ز دروغ کـه نمیگویـم؛ دروغ

گاهـینیسـت؛پـسآنرا کـهتـورابـدانآ نمـیآوَرد.«هاشـمبـهویگفـت:»ایـنچیـزیاسـت
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کهمرادلسـوزانهاندرزدادی.« گماندارم گفت:»بهخداسـوگند! گذار!«جوان گاهانوا بهآ

کـهگفتـیامیـرمانمازنمیگزاَرد،اونخسـتینکسـیاسـتکه اّمـاایـن هاشـمبـهاوگفـت:»و

بـه همـه از و میشناسـد را خـدا دیـن همـگان از بیـش و گـزاْرد  نمـاز رسـولخدا همـراه

یـانقرآنند  ]جانشـینِی[رسـولخداسـزاوارتراسـت.اینـانکـههمـراهویمیبینـی،همگـیقار

وشـبرابـهعبـادتبیـدار.پـسمبـاداآنتیرهبختـاِنفریفتـه،تـوراازدینـتبـهفریـببیـرون

کاریگناهکار سـازند!«جـوانگفـت:»ایبنـدۀخـدا!هرآینهتورامردیصالـحوخودراخطا

کـهآیـامـراراهتوبـههسـت؟«هاشـمگفـت:»آری؛بهسـویخدابازگـردتااو میدانـم.خبـرمده

بندگانشپذیرایتوبهاسـتوازگناهاندرمیگذرد  نیـزبـهتـورویوعنایـتکنـد؛کهخدااز

ص402  مصـر: چـاپ ابنمزاحـم: صّفیـن میدارد.«... )کتـاب دوسـت را کان پـا  و توبهگـران و

ابنابیالحدیـد: تألیـف الباغـه نهـج شـرح ]43/5[؛ 23/6 طبـری: الملـوک و األمـم یـخ تار ]ص354[؛

278/2]35/8[؛الکاملفیالّتاریخابناثیر:135/3]384/2[(

امینـیگویـد:ایـناسـتهاشـممرقـال،آنصحابـیمقـّدسوقهرمانبزرگدیـن؛واین

کـهبـراثـرقتـلویپدیـدآمـده؛  آوردگاهـیبیـانمـیدارد کـهدر بـارۀعثمـان  اسـترأیاودر

کـهویبـاحکـمقـرآنمخالفتنمود بـرآناسـت قاتـانعثمـانرادرسـتمیشـماردو کار  و

وبدعتهایـیپدیـدآوْردکـهقتلـشرابـرایاصحـابمحّمد؟ص؟مبـاحنمودوقاتانشاهل

دینوقـرآنبودند.

کنندگان پیمان شجره1 13. سخنان جهجاه بن سعید ِغفاری، از بیعت 

کـهعثمانبرایمردمبهخطبـهپرداخت؛پسجهجاه گـزارششـده ازطریـقابوحبیبـه

بـهسـویاورفـتوبانـگزد:»ایعثمـان!بـدانکهاینپیرشـتریاسـت ِغفـاریبرخاسـتو

بـرآنعبایـیخشـنوزنجیـرینهادهایـم.ازمنبـرفـرودآیتـاآنعبـایخشـنرا کـهآوردهایـمو

کـوهدود  کنیـموسـپسدر بـرایـنپیرشـترسـوارت یـمو  بـرتـوبپیچیـموآنزنجیـررابـرتـوانداز

سدالغابه]365/1[؛اإلصابه:253/1[�
ُ
1.االستیعاب]قسمتاّول/268[؛أ
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201 فاریه از بوعت  نندگان  ومان شجره 13ّ سننان جاجاه بخ سعید غ 

گفـت:»خداونـدتـوراوآنچـهآوردهای،زشـتورسـوا ]=دماونـد[رهایـتسـازیم!«عثمـان

ایـنحـال، مـردمبـودودر انبوهـیاز کارویدرحضـور گـزارشابوحبیبـه،ایـن گرداَنـد!«بـه

بنیامّیهپیشآمدندواوراباخودبهخانهبردند. برگزیدگانوهوادارانعثماناز

کـه میکـردم نـگاه عثمـان »بـه اسـت: شـده نقـل حاطـب بـن عبدالّرحمـان طریـق از

بـدانتکیـه ابوبکـروعمـر؟امهضر؟ و کـهرسـولخدا؟ص؟ بـرعصـایپیامبر؟ص؟_همـانعصایـی

گفـت:›ایپیرمـرداحمـق؛برخیـزو میزدنـد_تکیـهزده،مشـغولخطبـهبـود.جهجـاهبـهاو

ازایـنمنبـرفـرودآی!‹سـپسعصـایویرابرگرفـتوبـازانـویراسـتشآنراشکسـت؛پـس

ُخـردهایتیـزازآندرزانویـشفرورفـتوآنزخـمباقـیماْنـدوبـهخـورهتبدیـلشـد؛ومـنآنرا

ِکـرمنهـادهبـود.پـسعثمـانفـرودآمـدواورابـاخودبردنـد.ویفرمـاندادتاعصایش دیـدمکـه

رابنـدزدنـدوازآنپـسبـاورقـهایآهنیـنپوشـیدهشـدهبـود.بعـدازآنروز،تنهایکیـادوباراز

کشـتهشـد.« کردنـدو کـهمحاصـرهاش گاه خانـهبیـرونآمـدتـاآن

درعبـارتَبـاُذریآمـدهکـهعثمـاندریکیازروزهایخافتشمشـغولخطبهبودکه

جهجـاهبـنسـعیدِغفـاریبـهاوگفـت:»ایعثمـان!فرودآیتاتورادرعبایخشـنبپیچیم 

کـهمـردمنیـکرابـهآن کـوهدماونـدبریـم؛همچنـان بـهسـوی یمو بـرپیرشـتریسـوارتسـاز و

گفـت:»خداونـدتـووآنچـهراآوردهای،زشـتورسـوا جـاتبعیـدنمـودی!«عثمـانبـهوی

یـدوچـونروزمحاصـرۀویفرارسـید،بـراودرآمـد   نمایـد!«جهجـاهبـرعثمـانخشـممیورز

زانویش بـازانـویخـودشکسـتودر کـهپیامبـر؟ص؟بـرآنتکیـهمـیزد،گرفـتو وعصایـشرا

خـورهافتاد.

ــری:114/5  ــوکطبـ ــموالملـ مـ
ُ
ــخاأل یـ ــاُذری:47/5]160/6[؛تار ــرافَبـ ــاباألشـ ــه:أنسـ ــدبـ بنگریـ

یـــخابناثیـــر: ]366/4[؛اإلســـتیعاب]قســـمتاّول/269[ضمـــنشـــرححـــالجهجـــاه؛الکامـــلفـــیالّتار

یـــاضالّنضـــره:123/2  70/3]287/2[؛شـــرحنهـــجالباغـــهتألیـــفابنابیالحدیـــد:165/1]149/2[؛الّر

الخمیـــس: یـــخ تار ابنکثیـــر:175/7]197/7[؛اإلصابـــه:253/1؛ تألیـــف الّنهایـــه  و البدایـــة ]55/3[؛

�260/2
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قـرآن بـهتصریـح کـه بـود کننـدگاندرپیمـانشـجره بیعـت از گویـد:جهجـاه امینـی

کسـیبرکنـاری  ایشـانخشـنوداسـتوهـمآنـانازخداونـد.چنیـن حکیـم،هـمخداونـداز

کـوهدود بـه  وتبعیـدورسـوانمـودنعثمـان،پیچیـدهدرعبـایخشـنوبسـتهدرزنجیـر،

]=دماوند[راروامیشمَردوازدریدنحرمتوشکستنعصایتکیهگاهشپروانمیورزد؛ 

گفـتوانجـامداد.هیـچ ومیگویـدوانجـاممیدهـدآنچـهرادرحضـورمهاجـرانوانصـار

گویـااو بـهرّدوینپرداخـت؛ ایـنجماعـتنیـزاورابدیـنسـبببازخواسـتنکـردو یـکاز

ازدروندلهـایایشـانخبـرمـیدادونهفتههـایجـاناینـانراآشـکارمیکـردوهـرچـهرا

دوسـتمیداشـتند،پیـشآوْردتـاآنچـهمقتضـیبـود،انجـامداد.

زانـویجهجـاهبـهسـببفرورفتـنریـزهایازتکهریزههـای اّمـاپیدایـشجراحـتدر و

کرامتـی نـه گـردرسـتباشـد_پدیـدهایاسـتاّتفاقـیو عصـاوتبدیـلشـدنشبـهخـوره_ا

کـه یمـن، کارگـزارعثمـاندر کـهعبـداهللبـنابیربیعـۀمخزومـی، بـرایآنمقتـول؛همچنـان

کیفـر  آنـان[ نظـر  ]در ایـن و ُمـرد؛  و افتـاد زمیـن بـر ازمرکـبخویـش اومیآمـد، یـاری  بـرای

کـهچـونعثمانبهمحاصـرهافتاد،عبداهلل ومصیبـتوینبـود.ابوعمـروجـزویآوردهانـد

مخزومـیبـراییـاریویآمـدونزدیـکمّکـهازمرکبخویشافتادودرگذشـت.)االسـتیعاب:

)أنسـاب َبـاُذری  )305/2 اإلصابـه: ]233/3[؛ 155/3 الغابـه: سـد
ُ
أ سـوم/897[؛ ]قسـمت 351/1

کارگـزارعثمـاندرمنطقۀَجَند1  کـه األشـراف:87/5]207/6[(گفتـهاسـت:»عبـداهللمخزومـی

بود،براییاریویآمدوچونبهبطننخلهرسـید،ازمرکبخویشافتادوپایششکسـت 

کسانخودبازگشت.« ونزد

14. سخنان سهل بن حنیف ابوثابت انصاری، از بدریان

15. سخنان ِرفاعة بن رافع بن مالک ابومعاذ انصاری، از بدریان

1.جاییدریمنبودهاست.)م.(

124/9
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16. سخنان حّجاج بن غزّیۀ انصاری
یدبنثابت ابومخنـفآوردهکهز گـزارشاز َبـاُذری)أنسـاباألشـراف:78/5]197/6[(بـه

انصـاریگفـت:»ایجماعـتانصار!شـماخداوپیامبرشرایـارینمودید؛پسخلیفهاش

گفـت: بـهپاسـخویپرداختنـدوسـهلبـنحنیـف انصـار گروهـیاز رانیـزیـارینماییـد!«

یـدگفت:»این یـد!عثمـانتـوراازدرختـانکوتاهقـِدخرمـایمدینه،شکمسـیرنمود!«ز »ایز

یـدتـاخـودبمیـرد؛کـهمرگـشبسـینزدیـکاسـت.«حّجاجبن گذار پیرمـردرانُکشـیدواوراوا

گـربهانـدازۀفاصلۀ بـود،گفـت:»بـهخـداسـوگند!حّتیا مـردمبنینّجـار کـهاز غزّیـۀانصـاری

ظهـروعصـرازعمـرشمانـدهباشـد،بـاکشـتناوبهخداونـدنزدیکـیمیجوییم!«

سـپسِرفاعـةبـنمالـکانصـاریزرقـیبـاهیزمـیشـعلهورپیـشآمـدوآنرادریکـیاز

بـه دیگـرراگشـودندو ]سـرایعثمـان[افکنـد؛پـسآندرسـوختوفروافتـادومـردمدِر دودِر

خانـههجـومبردند.

یـدبـهانصـارگفت:»شـما کـهز درعبـارتَبـاُذری)أنسـاباألشـراف:90/5]211/6[(آمـده

کنوننیزخلیفـۀپیامبررایاریکنید رسـولخدا؟ص؟رایـارینمودیـد؛پـسیارانخداشـدید.ا

گاونعـرهزن گفـت:»بـهخـداسـوگند!ایـن گردیـد!«حّجـاجبـنغزّیـه یـارانخـدا تـادوبـارهاز

گـرازعمـرعثمـانتنهـابـهانـدازۀفاصلـۀعصـرتـا نمیدانـدچـهمیگویـد؛بـهخـداسـوگند!ا

بـهخـدانزدیکـیمیجوییـم!« شـبمانـدهباشـد،بـاکشـتناو

از حدیثــی ســنن کتابهــای »صاحبــان اســت: گفتــه )313/1 )اإلصابــه: ابنحجــر

کــهویتصریــحنمــودهآنرادرحــجازپیامبــر؟ص؟شــنیده کردهانــد حّجــاجبــنغزّیــهروایــت

کــه روزمحاصــرۀخانــۀعثمــان،مــروانراچنــانزد کــهدر گویــد:›همــوبــود اســت.ابنمدینــی

برزمینافتاد.1‹«

بـارۀ نظـردیگـربرادرانشـاندرمهاجـرانوانصـار،در گویـد:رأیایـنسـهتـناز امینـی

1.ماجرایضربۀویبهمروانخواهدآمد.
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کنـارزدنـشازتخـتحکومـتاسـامیدینـی،صراحـت کشـتنعثمـانو مبـاحشـمردن

کمترندارد.

17. سخنان ابواّیوب انصاری، از پیشگامان و برجستگان صحابۀ بدری

کـهرا گفـت:»امیرالمؤمنیـن]علـی[_ خدایـش گرامـی دارد! _هـر ابواّیـوبدرخطبـۀخویـش

گوشـیشـنواودلیحقنگهدارداشـت،سـخنشـنوانید.هرآینهخداوندبهسـبباوکرامتی

کـهعمـوزادۀرسـولخدا؟ص؟  گاه کـهآنرابـهشایسـتگیپذیـرانگشـتید،آن  بـهشـمابخشـید

مسـلمانانپسازپیامبررادرمیانشـماقراردادتادینشناسـتان وبهترینوبرترینوسـروِر

گویـاناشـنواهسـتید  کنـدوشـمارابـهجهـادبـاعهدشـکنانفراخواَنـد.پـسبـهخـداسـوگند!

پاسـخ را فراخوانـش و زدهانـد مهـر آن بـر  و نهـاده پوشـش در را دلهاتـان و نمیشـنوید؛ و

بـرشـماحکـم کـههمیـندیـروزسـتموتجـاوز یـد نمیگوییـد.بنـدگانخـدا!آیـابـهیـادندار

حّقشـان از برخـی و گشـت گیـر فرا مسـلمانان میـان در و دربرگرفـت را همـگان و میراْنـد

یانـهبـرپشتشـانخـورده، گفتـهشـده،بعضـیدیگـرتاز گشـته،بـهناموسشـانناسـزا محـروم

گامنهادنـدوزیـرآسـمانافکنـدهشـدند!پـس بـرچهرهشـانسـیلیزدهشـده،بـرشکمشـان

گیـرسـاخت  وعـدلرافرا کارتـانراعهـدهدارشـد،حـقراآشـکار چـونامیرالمؤمنیـن]علـی[

یـدوگنهکارانـهپشـتنکنیدو گزار کـرد؛پـسنعمـتخـدابـرخویـشراشـکر بـهقـرآنعمـل و

گویند:›شـنیدیم.‹شمشـیرهاراتیزوسـاحنبرد کهنمیشـنوندو کسـانینباشـید همچون

رانـوکنیـدوآمـادۀجهـادشـوید؛پـسچـونبـهجهـادفراخوانـدهشـدید،پاسـخگوییـدوچـون

راسـتگویانباشـید.« فرمانتـاندادنـد،اطاعـتنماییـدتـابدیـنسـان،از

)اإلمامـــةوالّسیاســـه:112/1]131/1[ودرچـــاپدیگـــر:ص128؛جمهـــرةخطـــبالعـــرب:236/1 

)]423/1[

کــهخداونــدازمیــانانصــار، گویــد:ایــناســتابواّیــوبانصــاری،بــزرِگصحابــه امینــی

از اورابــساســت!او ــرارداد؛وهمیــنافتخــار ــۀاوراجــایفرودآمــدنرســولخدا؟ص؟ق خان

)183(
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یــش1مبــارک مــویر کــهچــوناز یافــت.همــوبــود کــهدرهمــۀنبردهــاحضــور یــانبــود بدر

ــد ــوب ــهت ــزب ــوب؛هرگ پیامبــرچیــزیرازدود،رســولخدا؟ص؟چنیــندعایــشفرمــود:»ایابواّی

رادربرمیگیــرد؛همچــون:قتــل نرســد!«]کنــزالعّمــال:614/3[ایــندعــاهمــۀبدیهــایآشــکار

کننــدهماننــدجــزاموپیســی  ــت،بیماریهــایخــوار
ّ
ذل  بــاخــواری،اســارتوحبــسدر

ایمــانوسســتیدر نیــزبدیهــایروحــیودرونــیهمچــون:دوریاز وآشــفتگیعقلــی؛و

گردانــدنازدیــن.ابواّیــوب_رضــوان اهلل علیــه_بــاآندعــایمســتجاب،ازهمــۀ عقیــدهوروی

رادورۀســتموتجــاوز بــاچنیــنفضیلتــی،روزگارعثمــان ایــنبدیهــاحفــظشــد.وی

وابنمســعود وعّمــار میدانــدومصیبتهــایفــرودآمــدهبــرصالحــاناّمــتهمچــونابــوذر

گواهــیمــیداد،بــرایهــر گــرتنهــاوی گذشــت.ا کــهتفصیــلآنهــا رادرآندورهبرمیشــمَرد

گواهــیوی نیــزبــاایــن کــهبــزرگانازمهاجــروانصــار کفایــتمینمــود؛چــهرســد یــدادمهــم رو

همداستانند!

18. سخنان قیس بن سعد بن عبادۀ انصاری، بزرگ خزرج و از بدریان

ــرایامیرالمؤمنیــنعلــی _ صلــوات اهلل علیــه _  ــهمنظــوربیعــتگرفتــنب 1.ویدرخطبــهایکــهب

کــهحــقراآوردوباطــلرامیراْنــد  گفــت:»ســتایشخداونــدیرا  درمصــرخوانــد،چنیــن

کــهپــسازپیامبرمــان کســی نمــود.ایمــردم!هرآینــهمــابــابهتریــن وســتمگرانراخــوار

کتــابخــدا  بــرپایــۀ  محّمــد؟ص؟میشناســیم،بیعــتنمودیــم.پــسایمــردم!برخیزیــدو

وسّنترسولش؟ص؟بیعتنمایید!«

یـخابناثیـر:115/3]354/2[؛ مـموالملـوکطبـری:228/5]549/4[؛الکامـلفـیالّتار
ُ
یـخاأل )تار

شـرحنهـجالباغـهتألیـفابنابیالحدیـد:23/2]59/6[(

یـهبـهقیـسبـنسـعد،پیـشازماجـرایصّفیـنآمـدهاسـت:»اّمـابعـد؛ نامـۀمعاو 2.در

ایـنماجـرا 1.درمتـنآمـدهاسـت:»کریمتـه.«کـههـممعنـایمـویریـشداردوهـممـویسـر.درمتـونتاریخـیمعمـواًل
کر)47/16(مویسـریادشـده یـخمدینةدمشـقابنعسـا بـارۀمـویریـشپیامبـرآمـدهودربرخـیمتـون،ازجملـهتار در

اسـت.)م.(

)184(
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یـاضربههـای ادعـامیکنیـد_ کـه ویژهخواهیهایـی در بـنَعّفـان؟ضر؟  بـهعثمـان گـرشـما ا

آوردنجوانـکان، کار یـابـر کسـییـاتبعیـدنمـودندیگـریو یانـهاشیـادشـنامدادنبـه تاز

گـراهـلفهـمباشـید_کـهخـونویبر ایـرادداشـتید،خودتـانبایـدمیدانسـتید_ا اعتـراضو

کاریبـسزشـتپیـشآوردیـد.پـسایقیـسبـن گناهـیبـزرگو شـمامبـاحنیسـت؛پـس

بـن عثمـان ضـّد بـر برانگیزنـدگان ازجملـۀ تـو کـه کـن؛ توبـه سـویخداونـد؟زع؟ بـه سـعد!

گرتوبهازقتلمؤمنسودیبخشد! َعّفان؟ضر؟ بودی؛البّتها

بـه کـهویمـردمرابـرعثمـانبرانگیخـتو اّمـاخلیفـۀتـو]علـی[؛مـارایقیـناسـت و

نیسـتند؛ کردند.بیشـینۀقومتوازخونعثمانبرکنار کهچنین گاه کشـتناوواداشـتتاآن

گـر کـها کـن؛ مـاپیرویمـان کار  گـرتوانـی،بـهخونخواهـیویبرخیـزودر پـسایقیـس!ا

آِنتـوباشـدونیـزتـابـرقـدرتهسـتم، کوفـهاز گـردم،تـازنـدههسـتم،حکومـتبصـرهو چیـره

کـهخواهـی،دهـم.جـزایـننیـزهـرچـهدوسـت رابـههـریـکازخانـوادهات حکومـتحجـاز

بـارۀآنچـه کـههـرچـهخواهـی،بـهتـودادهمیشـود.رأیخویـشرادر داری،ازمـنبخـواه؛

برایـتنوشـتم،بـهمـنبنویـس!والّسـام.«

قیسبهاوچنیننوشت:»اّمابعد؛نامهاتبهمنرسیدوآنچهرادربارۀقتلعثمان؟ضر؟ 

کهمنبداندستنزدموپیرامونآننچرخیدم.نیزیاد کاریاست کردی،دریافتم.این یاد

کردیکهخلیفۀمنمردمرابرعثمانبرانگیختوایشانرافریفتتااوراکشتند.اینچیزی

استکهمنازآنخبرندارم؛وهمیادکردیکهبیشینۀقوممنازخونعثمانبرکنارنیستند.

بدانکهنخستینبرخیزندگانبدینکار،خاندانمنبودند....«

درعبارتیآمدهاست:»بههستیامسوگند!سزاوارترینمردمبدینکار،خاندانمنبودند.

بههستیامسوگند!نخستینبرخیزندگاندراینکاروالگویمردم،خاندانمنبودند.«

مـموالملـوکطبـری:227/5]550/4[؛الکامـلفـیالّتاریـخابناثیر:116/3]355/2[؛شـرح
ُ
)تاریـخاأل

نهجالباغهتألیفابنابیالحدید:23/2]60/6[؛الّنجومالّزاهره:99/1؛جمهرةرسائلالعرب:524/1(

127/9
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گــو گفــتو بــه بــنبشــیردرصّفیــنمیــاندوجبهــه بــنســعدونعمــان 3.قیــس

کــهبــرای کســیشــمارابــههمــانچیــزی گــر گفــت:»ایقیــسبــنســعد!ا پرداختنــد.نعمــان

یــدهاســت؟ایجماعــتانصــار!خطــا خــودمیپســندد،فراخواَنــد،آیــابــاشــماانصــافنورز

روزجمــلیارانــشراکشــتید  روزمحاصــرۀخانــهاشتنهــانهادیــدودر کــهعثمــانرادر کردیــد

یــد،بــاتنهــانهــادنعثمــان گذار گــرعلــیراتنهــا ودرصّفیــنبــهنبــردبــاشــامیاندرآمدیــد.ا

بــازهــم کشــیدیدوباطــلرایــارینمودیــدو یــاریحــق برابــرمیشــود؛اّمــاشــمادســتاز

بــهمبــارزۀ کــههماننــددیگــرمــردمباشــید؛بلکــهشــعلۀجنــگرابرافروختیــدو راضــینشــدید

کــهمــردانجنگجــویشــامبــهمبــارزۀ تــنبــهتــنفراخواندیــد.بــهخــداســوگند!همانــادیدیــد

ــانســربرنتافتند....« نبردت از شــماشــتافتندو

قیسخندیدوگفت:»اینعمان؛بهخداسوگند!گماننمیکردمکهبهاینموضعگیری

که[چنین گفت گفتی،باید گردی!واّمادربارۀانسانباانصافوبرحق]که گستاخ چنین

کههرکسبهخودشخیانتورزد،نمیتواندبرادرشرادلسوزانهاندرزدهد؛وبهخدا است

سوگند!توبهخودتخیانتورزیدیودراندرزبهدیگرانراهباطلپیمودی.

کسـی کنـد،ایـنرابشـنو!عثمـانرا کفایتـت کوتـاه گـرسـخن بـارۀعثمـان،ا اّمـادر و

اّمـا تـوبهتـراسـت.و کـهاز یـاریاشکشـید اوبهتـرنیسـتی؛وکسـیدسـتاز کـهتـواز کشـت

گرهمۀعـرببربیعت اّمـامعاویه؛ا بـااصحـابجمـلبـهسـببپیمانشـکنیجنگیدیـم.و

گفتـیمـاهمچـوندیگـر کـه اّمـاایـن بـاآنـانمیجنگنـد.و گردنـد،انصـار بـااوهمداسـتان

کـههمـراهرسـولخدابودیـم:بـاچهرههامـانبـه ایـنجنـگهمچنانیـم مـردمنیسـتیم؛مـادر

یـاروینیزههـامیشـدیمتـاحـقآمـدوفرمـان گلوهامـانرو بـا اسـتقبالشمشـیرهامیرفتیـمو

یـه،جزعرب خـدابـهرغـمخواسـتۀآنـانچیـرهگشـت!اّمـااینعمـان؛بنگرکهآیـاهمراهمعاو

کـه یـه[شـده،میبینـی؟وبنگـر کـهبـافریـبجـذب]معاو بیاباننشـیِنآزادشـدهیـایمنـی

آنـانازخـدا_ ایشـانخشـنوداسـتو وتابعیـننیـکایشـان_کـهخـدااز 128/9مهاجـرانوانصـار
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یـههسـت!بـه کسـیبـامعاو کـهآیـاجـزخـودتوآنمـردِکهمراهـت1 کجاینـد!سـپسبنگـر

نـه  ازبیعتبسـتگانپیمـانعقبـهو نـه  یـانهسـتیدو بدر از نـه تـن خـداسـوگند!شـمادو

قرآندرشأنشمانازلشدهاست.« یدونهآیهایاز پیشینهایدراسامدار

)وقعـــةصّفیـــنابنمزاحـــم:ص511]ص448[؛اإلمامـــةوالّسیاســـه:94/1]97/1[ودرچـــاپدیگـــر:

ص83؛شـــرحنهـــجالباغـــهتألیـــفابنابیالحدیـــد:298/2]87/8[؛جمهـــرةخطـــبالعـــرب:190/1 

)]367 -366/1[

4.قیـسبـنسـعدبـهمدینـهدرآمـدوحّسـانبـنثابـتکـهازطرفـدارانعثمانبـود،برای

گفـت:»علـیبـنابی طالـبتـورابرکنـارنمـود،حـالآن سـرزنشویبـهسـراغشآمـدوبـهاو

گناهـشبـرتـوماْنـدوعلـیسـپاستـورابـهجـاینیـاوْرد.«قیـسبـه کشـتیو کـهعثمـانراتـو

گـربیـمایـنرانداشـتمکـهمیـانقـومخود   اوگفـت:»ایکـوردِلبیبصیـرت؛بـهخـداسـوگند!ا

گردنترامیزدم؛ازمندورشو!« کنم، وقومتوجنگیبهپا

مـموالملـوکطبـری:231/5]555/4[؛شـرحنهـجالباغـهتألیـفابنابیالحدیـد:25/2 
ُ
یـخاأل )تار

)]64/6[

کـه وامیـرخـزرجوفرزنـدامیـرایشـان،قیـسبـنسـعد، گویـد:جوانمـردانصـار امینـی

نامـۀ  در کـه میبینـی را گذشـت، )110-69/2( کتـاب همیـن در برتریهایـش و فضیلتهـا

کشـتن انصارنخسـتینبرخیزندگانبه کهخاندانویاز خویشبهمعاویه،افتخارمیورزد

زنـدهشـده،بـاموالمـانامیرالمؤمنیـن کـهحـِقّ عثمـانبودهانـد؛ودرخطبـهاشبـرآناسـت

بـودهکهباقتلعثماننابودشـد؛  روزگارگذشـتهبرقـرار همـراهاسـتوباطـِلازمیـانرفتـه،در

گفـت  کشـتهشـدند.بـههمـۀاینهـا کـهدرماجـرایخانـۀعثمـان وسـتمگرانآنـانبودنـد

مـردی کـههمگـیسـخنیواحـداز گـویویبـانعمـانبـنبشـیردرصّفیـنرابیفزاییـد؛ و

کـهدردیـنودنیـایگانـهبـود. صاحبنظـرهسـتند

1.مقصودویعمروبنالعاصاست.

)186(
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19. سخنان فروة بن عمرو بن ودقۀ بیاضی انصاری، از بدریان

کـرده،اّمـانام روایـت نمـاز بـابچگونگـیقـراءتدر الموّطـأحدیثـیازویدر مالـکدر

گفتهاند: اویادنمودهاسـت.ابنوّضاح1وابنمزین2 ویرانیاوردهوتنهابالقبشبیاضیاز

قتـلعثمـانبـود.«ابوعمـردر یگـراندر یار از کـهاو »مالـکنـامویراازآنروییـادنکـرده

اإلسـتیعابدرپیاینسـخن،آوردهاسـت:»اینکارمالک،سـببشدانسـتهنیسـتوسـخن

بارۀوضـعانصاردرماجرای ایـندودرموضـوع،موّجـهنیسـت.کسـیکهایـنگونهگوید،در

گاهنیست.« محاصرۀخانۀعثمانآ

سـدالغابـه:179/4]357/4[؛اإلصابـه:
ُ
)اإلسـتیعاب]قسـمتسـوم/1260[ضمـنشـرححـالفـروه؛أ

204/3؛شرحالموّطأزرقانی:152/1]167/1[(

گـــرجـــرم کـــها گواهـــیدهـــد،ایـــناســـت تـــنرا گفتـــۀآندو گویـــد:آنچـــهبطـــان امینـــی

اوباطـــل فـــروه_بـــهپنـــدارآندو_ویراازعدالـــتبیـــرونســـازد،روایـــتنمـــودنحدیـــثاز

ـــدازد،ویمشـــمولهمـــان ـــتنین ـــراوراازعدال گ ا ـــه.و ـــردوخـــواهن اســـت؛خـــواهنامـــشرابب

ــتوروایتـــشحّجـــت ــهاسـ ــۀصحابـ ــتوعدالـــتهمـ ــارۀفضیلـ بـ ــّنتدر ــلسـ ــۀاهـ ّیـ  نظر

گـــر یـــاننمیرســـاَند.وانگهـــیا واســـتنادبـــهآنصحیـــحاســـتوانداختـــننـــاموی،آنراز

ــه کـ ــان ــود؛چنـ ــتنمـ رابازخواسـ ــار ــۀانصـ ــدهمـ ــردد،بایـ گـ ــتاو ــۀبازخواسـ ــرممایـ ــنجـ ایـ

بـــارۀوضـــع گویـــد،در گونـــه کـــهایـــن ابوعمـــربـــاایـــنســـخنبـــداناشـــارهنمـــودهاســـت:»کســـی

گاهنیســـت.«پـــسبایـــدروایتهـــایهمـــۀ انصـــاردرماجـــرایمحاصـــرۀخانـــۀعثمـــانآ

کـــهایـــنانصـــارِی کوتاهســـخنآن ـــانـــامهمـــۀایشـــانرانیـــاورد! رابیاعتبـــاردانســـتی انصـــار

ایـــنزمینـــهازدیگـــر کـــهرأیـــشدر یگـــرانبـــرقتـــلعثمـــانشـــمردهاند یار بـــدریرادرشـــمار

یـــاهمـــۀصحابـــهجـــدانبـــودهاســـت. انصـــار

1.ابوعبداهللمحّمدبنحسینبنعلیبنوّضاحانباری)د.345(�

گونهآمده؛اّمادراإلصابه»ابنسیرین«آمدهاست. سدالغابهوشرحالموّطأزرقانی،این
ُ
2.دراإلستیعابوأ

)187(
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20. سخنان محّمد بن عمرو بن حزم ابوسلیمان انصاری

کـهرسـولخدا؟ص؟آنـانرابدیـناسـمنامیـد.ابوعمـر وییکـیاز»محّمد«هایـیاسـت

گوید:»گفتهاندکهاین›محّمد‹هابیش )اإلسـتیعاب]قسـمتسـوم/1375[(درشـرححالوی

یفه، 
َ

ازهمـگانبـاعثمـانسـختدشـمنیمیکردنـد:محّمـدبنابیبکـر،محّمدبـنابیُحذ

ومحّمـدبـنعمروبـنحزم.«

گروهـی دیگـر از  21. سـخنان جابـر بـن عبـداهلل ابوعبـداهلل انصـاری، صحابـی بـزرگ، و 

صحابه

ابنزبیـرراسـاخت،مسـجدالحـرامراازسـنگوخـونزدودوسـپس چـونحّجـاج،کار

حکـماسـتاندارِیمّکـهومدینـهبرایـشآمد.آنگاهکهعبدالملک]بـنمروان[اورابراینبرد

کـه اّمـاخواسـت نمـود؛ مّکـهمنصـوب اسـتاندارِی بـرای را او فرسـتاد، زبیـر بـن بـاعبـداهلل

نمایـد.پـسحّجـاجبـهسـویمدینـهحرکـتنمـودوعبدالّرحمـان آنرابرایـشبرقـرار دیگربـار

بـهمدینـه گماشـت.چـون بـهجـایخویـشدرمّکـه را بـنعبدالحـارثُخزاعـی نافـع بـن

بـامردمـشبدرفتـارینمـودوایشـانراخـواروسـبک درآمـد،یـکیـادومـاهدرآنجـابمانـدو

گفـت:»اینـانقاتـانامیرالمؤمنیـنعثمـانهسـتند!«نیـزبـردسـتجابـربـنعبـداهلل   نمـودو

کـهبـاذّمیـانمیکردنـد؛ازجملـه:انـسبـن کسـاندیگـربـاسـربُمهـرنهـاد؛چنـان وبرخـی

کـهبـرگردنـشمهـرنهـاد.همچنیـنسـهلبنسـعدرافراخواندوبهاوگفـت:»چهچیز مالـک

یـاریامیرالمؤمنیـنعثمـانبـنَعّفـانبـازتداشـت؟«گفـت:»یـاریاشنمـودم.«حّجاج از

گردنشمهرنهادند.)أنسـاباألشـراف گفت:»دروغمیگویی.«سـپسفرماندادتاباسـرببر

یـخ الّتار فـی الکامـل ]195/6[؛ 206/7 طبـری: الملـوک و مـم
ُ
األ یـخ تار ]134/7[؛ 373/5 َبـاُذری:

ابناثیر:149/4]74/3[(

ایـنبازمانـدگان از کـهبازخواسـتحّجـاج گـزارشنشـانمیدهـد گویـد:ایـن امینـی

یـاری صحابـهبـهسـببنقـشمسـتقیمآنـاندرماجـرایقتـلعثمـانیـابازداشـتندیگـراناز
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211 لز بخ عماو بخ ساعدۀ ساعدی ان اریه از بدریان وا 22ّ سننان جا

که کسـیچونجابرقرارداشـت اینصحابه یاریاشبودهاسـت.در ویویافرونشسـتناز

اودانـش یـسداشـتودیگـراناز گـزارشاإلصابـه)213/1(درمسـجدپیامبـر؟ص؟حلقـۀتدر بـه

نـهبـهصـوابودرسـتی یـمو روایتـشاعتقـاددار میآموختنـد.مـانـهبـهوثاقـتحّجـاجدر

کهچنیننسـبتیدرمیانمردمانشـهرتداشـته؛پس اندیشـهاش؛اّماازآناحوالبرمیآید

نمـودنایشـانبـداناحتجـاجنمودهوخودآنـاننیزبرایدورنمودنسـتم حّجـاجبـرایخـوار

یدنـد؛زیرابرکار ایـنسـرکش،آناّتهـامراردنکردنـد،بلکـهبـربـاومصیبتسـختصبرورز

خویـشدرماجـرایخانـۀعثمـانثابتقـدمبودنـد.

22. سخنان َجَبلة بن عمرو1 بن ساعدۀ ساعدی انصاری، از بدریان
گـزارشنمـودهکـهعثمـانبـرَجَبلـةبنعمروسـاعدی طبـریازطریـقعثمـانبـنشـرید
گفـت:»ایپیرمـرد آسـتانۀخانـهاشبـودوزنجیـریبـاخـودداشـت.َجَبلـه کـهدر گذشـت
رسـوارمیکنـموبهحـّرةالنار2 

َ
گ بـرپشـتمادهشـتری احمـق؛بـهخـداسـوگند!تـورامیُکشـمو

کـهبـرمنبـربـود،فـرودآورد. میفرسـتم!«بـاردیگـرهمـوبیامـدوعثمـانرا

بـاسـخن کـه کسـی کـهنخسـتین نمـوده گـزارش بـنسـعد ازطریـقعامـر نیـزطبـری
انجمـنقـومخویـش کـهدر یـد،َجَبلـةبـنعمـروسـاعدیبـود زشـتبـرعثمـانگسـتاخیورز
آنجمـع و داد وسامشـان گذشـت او بـر وعثمـان داشـت دردسـت زنجیـری نشسـته،
کـرده،پاسـخ کـهچنیـنوچنـان گفـت:»چـراسـاممـردیرا گفتنـد.َجَبلـه نیـزپاسـخش
در را زنجیـر ایـن یـا سـوگند! خـدا »بـه گفـت: و نمـود روی عثمـان بـه سـپس میدهیـد؟«
یـاپیرامونیانـترارهامیسـازی!«عثمانپاسـخداد:»کـدامپیرامونیان؟ گردنـتمیافکنـمو
گفـت:»مـروانرانیکـوبرگزیـدهای؟ بـهخـداسـوگند!مـنمـردمنیکـورابرمیگزینـم3.«َجَبلـه

1.بـاذری)أنسـاباألشـراف:47/5]160/6[(گویـد:»کلبـیآوردهاسـت:›اورخیلـةبـنثعلبـۀبیاضـی،ازرزمنـدگانبـدر
است.‹«

2.جاییبودهاستنزدیکمدینه.)ن.(

3.بـاعنایـتبـهسـاختارسـخن،عبـارت»ألتخّیـر«کـهترجمـهنمودیـم،درسـتتربـهنظـرمیرسـد؛اّمـادرنسـخۀپیشـین
گـزارش»الأتخّیـر«)=برنمیگزینـم(آمـدهاسـت.)م.( الغدیـروبرخـیازنسـخمآخـذایـن

)189(
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کریـزرانیکـوبرگزیـدهای؟عبـداهللبـنسـعد یـهرانیکـوبرگزیـدهای؟عبـداهللبـنعامـربـن معاو

کـهقـرآنآنـانرانکوهـشنمـودهورسـولخدا رانیکـوبرگزیـدهای؟!درمیانشـانکسـیهسـت

تـااینهنـگام_زمان آنروز خونـشرامبـاحسـاختهاسـت1!«پـسعثمـانازآنجـارفـتواز

گـزارشراوی_مـردمهمچنـانبـرویگسـتاخیمیورزنـد.

یــخابناثیــر:70/3]287/2[؛ مــموالملــوکطبــری:114/5]365/4[؛الکامــلفــیالّتار
ُ
یــخاأل )تار

الّنهایــهتألیــفابنکثیــر:176/7]197/7[؛شــرحنهــجالباغــهتألیــفابنابیالحدیــد:165/1  البدایــةو

)]149/2[

ــادشــده ــاهمــانعبــارتی گــزارشنخســتراب ــاُذری)أنســاباألشــراف:47/5]160/6[( َب

ــرودآورد؛ووی ــود،آمــدواوراف ــرب ــرمنب ــهب ک ــزدعثمــان ــهن گفتــهاســت:»ســپسَجَبل آوردهو

یــدوبــاســخنتنــددربرابــرشترشــرویینمود. نخســتینکســیبــودکــهبــرعثمــانگســتاخیورز

ــا ــموی ــتمیافکن گردن ــدرادر ــنبن ــاای ــهخــداســوگند!ی گفــت:›ب ــریآوردو ــزروزیزنجی  نی

اینپیرامونیانترارهاکن!بازارراطعمۀحارثبنحکمنمودهایوچنینوچنانکردهای!‹

پایانــیراکهواردبازارمیشــدند،بامیل  عثمــانبــازاررابــهحــارثســپردهبــودواوکاالهــاوچهار

 ونظــرخویــشمیخریــدوبــاارزشگــذاریخــودمیفروخــتوازمحــّلنشســتن]دستفروشــان

کــه گفتنــد ــاعثمــانســخن کارهــایزشــتمیکــرد.پــسب ــانمالیــاتمیگرفــتو ی و[بازار

گــو گفــتو بــازارراازدســتحــارثبیــرونســازد؛واوچنیــننکــرد.دربــارۀعثمــانبــاَجَبلــه

ــردای ــهخــداســوگند!ف گفــت:›ب ــردارد؛وی ــهازخلیفــهدســتب ک ــدوازاوخواســتند نمودن

گویــم:“ازســرانوبزرگانمــانفرمــانبردیــم  کــه کــرددرحالــی  قیامــت،خــدارادیــدارنخواهــم

وایشانگمراهمانکردند.”‹«

کـهچـون المدینـه]112/1؛1240/4[(ازطریـقعبدالّرحمـانبـنازهـرآورده ابنشـّبه)أخبـار

وی دفـن از را آنـان  عمـرو بـن َجَبلـة رسـیدند، بقیـع بـه  و کننـد دفـن را عثمـان خواسـتند

کوکـبرفتنـدواورادرآنجـادفـننمودنـد.]اإلصابـه:223/1[ بازداشـت؛پـسبـهسـویحـّش

کتاب)280/8(آوردیم،بنگرید. 1.مقصودعبداهللبنسعداست.بهآنچهدرهمین
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213 23ّ سننان م ّمد بخ مدلمه ابوعودایّرحمان ان اریه از بدریان

کــهابوعمــر)اإلســتیعاب]قســمت بــدریهمــاناســت گویــد:ایــنمــردبزرگــوار امینــی

زمــرۀاصحــابعادلــی اّول/236[(ویراانســانیفضیلتمنــدازفقیهــانصحابــهدانســتهودر

کــه کردهانــد،احتجــاجشــود.نیــکمیبینیــد کــهبــهآنچــهروایــتنمــودهیــاابــرازرأی بــوده

ایــنشــّدتدشــمنیثابــتقــدم ویچــهانــدازهبــاعثمــانسرســختانهدشــمنیمیکــردهودر

ــدان ــزرگانب ب ــهســرانو ک گمراهــیایمیشــمرده را آنروز ــیدر ــهبیطرف ک ــاآنجــا ــوده؛ت ب

پاســخدادن از تــازمیگیــردو فرمــانمیدادنــدوعثمــانراتهدیــدنمــوده،بــراوتاخــتو

ســام_کــهتحّیــتمســلمانانواجابتــشواجــباســت_بــهوینهــیمینمایــدواوراپیــش

وســبک راخــوار او مــیآوَردوهمچنــان فــرود ازمنبــرخطابــه بــادرشــتی  و مــردم چشــم

بقیــعپیشــگیریمیکنــد  کــهازدفــناودر گاه بــاویهیــچمــدارانمــیورزدتــاآن میشــمَردو

کوکــب،قبرســتانیهودیــان،دفــننماینــد.هیــچیــکاز کــهویرادرحــّش وناچــارمیشــوند

نیســت،چــهرســدبــهعقیــدۀنیکــو یدنــشبــهعثمــانســازگار گمــاننیــکورز اینهــابــا

داشتنشبهوی!

داد  انجـام عـادل صحابـۀ و دینـدار جماعـت حضـور در را کارهـا ایـن َجَبلـه آری؛

یـادیگـرانرااز یـاریخلیفـۀمقتـولبازمیداشـتندو یـااز کردنـدو وایشـانیـابـاویهمراهـی

گذشـت،خشـنودبودنـد؛ کـهبـراو یـاازمصیبتهایـی همراهـیاشدلسـردمیسـاختندو

کـهَجَبلـهدرسـخنخویـش،آنـانراوصـفنمـودهومـا بنیامّیـه از کسـانیاندکشـمار مگـر

گفتیـم؛وجامعـۀدینـیبـرای بـارۀآنـانسـخن آیـاتقـرآندر ـدهشـتم1بـهتفصیـلاز
ّ
درمجل

ایشانواندیشهشانارزشیبرنمیشمْرد.

23. سخنان محّمد بن مسلمه ابوعبدالّرحمان انصاری، از بدریان

نـزد مـردمخـود،  از آوردهاسـت:»همـراهشـماری بـنمسـلمه ازطریـقمحّمـد طبـری

تـنبودنـد:عبدالّرحمانبـنعدیسبلوی،سـودانبن مصریـانرفتـمکـهسرانشـانایـنچهـار

دبنگرید.
ّ
1.بهصفحات247-249و275و318درآنمجل
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کـهبـرایشـان حمـرانمـرادی،عمـروبـنَحِمـقُخزاعـی،وابننّبـاع1.آنـاندرخیمـهایبودنـد

آناننـد.پـسحـّقعثمـانوحقـوقبیعـتویبـرعهـدۀآنـان کـهمـردمپیـرو واردشـدمودیـدم

کـهقتـلویاختـافبرانگیـزد  گاهشـاننمـودم فتنـهبیمشـاندادموآ رابـزرگشـمردمواز

کـهایشـاننخسـتینآغازگـرانایـنفتنـهباشـند!نیـزبـهآنـان وبایـیبـزرگپدیـدآوَردومبـادا

ایشـان کـهمایـۀنکوهـش کارهـا ازآن کشـند،خلیفـه ازویدسـت گـر ا کـه تضمیـندادم

اسـت،دسـتبـردارد.

گـردسـتنکشـد،چـهکنیم؟‹گفتـم:›آنگاه،هرچهخواهیـد،کنید!‹ آنـانگفتنـد:›ا

گفتـم:›دیـداریدرخلـوت نـزدعثمـانرفتـمو بازگشـتندومـن بـاخشـنودی آنـان سـپس

بـارۀخویشـتن! گفتـم:›ایعثمـان؛خـدارا،خـدارادر کـرد. میخواهـم.‹ویبـامـنخلـوت

کردهانـدوحّتـی کـهیارانـترهایـت ایـنمـردمآمـدهبودنـدتـاخونـترابریزنـد؛ومیبینـی

دشـمنانترابـرضـّدتـویـاریمیدهنـد.‹عثمـانازپیشـنهادمناظهاررضایتنمـودوبرایم

کردم. نزدویبیرونشدموچندیدرنگ کرد.سپساز پاداشنیکطلب

پسازچندی،عثماندربارۀبازگشتآنمصریانسخنگفتوبیاننمودکهایشانبرای

موضوعیآمدهبودند؛اّماچوندریافتندکهحقیقتجزآناستکهشنیدهبودهاند،بازگشتند.

خواستمنزدویروموبااوتندیکنم؛اّماسکوتورزیدم.آنگاه،کسیآمدوگفت:›مصریان

]بازگشتهو[درراهندواکنونبهسویداء2رسیدهاند.‹گفتم:›آیاآنچهگویی،حقیقتدارد؟‹

گفت:›آری.‹پسعثمانکسیراپیمنفرستاد.دیدمبهاوهمخبررسیدهوگفتهاندکه

مصریاندرآنلحظهبهذیخشب3رسیدهاند.بهمنگفت:›ایابوعبدالّرحمان!اینمردمدو

بارهبازگشتهاند.نظرصوابدررفتارباآنانچیست؟‹گفتم:›بهخداسوگند!ندانم؛جزاین

مـموالملـوکطبـریومأخذهـایگـزارشدهندهازآن،چنینآمده؛اّماصحیح»ابنبّیاع«اسـتکههمان
ُ
یـخاأل 1.درتار

عروةبنِشـَیْیملیثیاست.

2.جاییدرراهشام،بهفاصلۀدوشبازمدینه.]بنگریدبه:معجمالبلدان:286/3[�

3.درهایبهفاصلۀیکشبتامدینه.]بنگریدبه:معجمالبلدان:372/2[�
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کهگمانندارمبهقصدخیر]یبرایتو[بازگشتهباشند.‹عثمانگفت:›بهسویایشانروو

آنانرابازگردان!‹گفتم:›نه؛بهخداسوگند!چنیننکنم.‹گفت:›چرا؟‹گفتم:›زیرابهآنان

ضمانتسپردمکهتوازبرخیکارهادستبرداری؛وتوحّتیازیکینیزدستنکشیدی.‹

گفت:›ازخدایاریمیخواهم!‹

اسـواففـرودآمدنـدوعثمـانرادرمحاصـره پـسبیـرونآمـدموآنمـردمرسـیدندودر

نـزدمـنآمدنـد  بـنحمـرانوآندوهمراهـش بـنعدیـسوسـودان  گرفتنـد.عبدالّرحمـان

گفتـیومـارابازگردانـدیواّدعـا کـهبـامـاسـخن گفتنـد:›ایابوعبدالّرحمـان!آیـاندانـی و

گفتـم:›آری.‹ کـهخلیفـهازآنچـهزشـتوناپسـندمیشـمریم،دسـتمیشـوید؟‹ کـردی

گفتنـد:›مـایکـیاز کشـیدندو کوچـکولولـهایازسـرببیـرون کـهبرگـهای سـپسدیـدم

بود.پسبارشراگرفتیـموکاوشنمودیم  کـهغـامعثمـانبـرآنسـوار شـترانزکاترایافتیـم

آنیافتیم.‹« وایننامهرادر

فـی الکامـل الملـوکطبـری:118/5]372/4[؛ و مـم
ُ
األ یـخ )تار آمـد. ایـنماجـراخواهـد همـۀ

الّتاریخابناثیر:70/3]287/2[(1

کـهآنچـه کـهمحّمـدبـنمسـلمهتردیـدنمـیورزد ایـنجـامیبینیـد گویـد:در امینـی

کوموجبدریدهشـدنحرمت بـارۀآنبـهخلیفـهاعتراضداشـتند،مایههایها مـردمدر

انجـامدهنـدۀآنبـود؛اّمـاجنـگوسـتیزراخـوشنمیداشـتوکوشـیدتابرایپرهیـزازفتنه 

پـیآمـدنمصیبتهـاوگرفتاریهـایبـزرگ،بهاصاحپـردازد.ویباتضمینخود،آن ودر

کـهدرحـّقبندگـِیخـدارواداشـته،دسـت کوتاهیهایـی مـردمرابازگرداْنـد؛شـایدخلیفـهاز

کـه گاه گیـردوفرونشـیند.اّمـاآن بـرداردوتوبـهایراسـتیننمایـدوآنهیجـانوآتـشآرام

اوسوگندشـکنی  از گراییـدو گمانـشبـهعثمـانبـهنومیـدی کامیافـتو تـاشخویـشرانـا

ودسـتنکشـیدنازبدعتهایـشرادیـد،ویرابـاآنمـردموانهـاد_پـسایشـانبـااوکردنـد

1.بنگریدبه:صفحات243- 245�

133/9
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بـرایتقاضایـشارزشـینشـمردواورا آنچـهراکردنـد_ویاریخواهـیاشراپاسـخنگفـتو

حرمتـیندیـدتـابـهسـببآن،ازویدفـاعنمایـد.ازهمیـنروی،بـااودرشـتسـخنگفـت 

بود! کـهمقـّدر وشـدآنچـه

24. سخنان ابن عّباس، بزرگ دانای اّمت و عموزادۀ پیامبر بزرگوار؟ص؟
1.ابوعمر)اإلستیعاب]قسمتسوم/1129[(درشرححالموالمانامیرالمؤمنینعلی_صلوات 

گفتند:»آمدهایمتا کسانینزدابنعّباسآمدندو که گزارشنموده اهلل علیه_ازطریقطارق

گفتند:»ابوبکرچگونه گفت:»ازهرچهخواهید،بپرسید!« ازتوچیزیبپرسیم.«ابنعّباس

کهدر مردیبود؟«پاسخداد:»سراسرنیکی_یا:هماننِدسراسرنیکی_درعینتندخوییای

گمان که گفتند:»عمرچگونهمردیبود؟«پاسخداد:»همچونپرندهایمحتاطبود اوبود.«

میکرددرهرراهیپیشپایشدامینهادهاند.«گفتند:»عثمانچگونهمردیبود؟«پاسخداد:

»مردیبودکهخوابشاوراازبیداریغافلکردهبود.«گفتند1:»علیچگونهمردیبود؟«پاسخ

داد:»افزونبرپیوندنزدیکشبارسولخدا؟ص؟درونشازاندیشۀحکیمانهودانشودلیریو

فریادرسیلبریزبودوگمانشاینبودکهدستشرابهسویچیزیدرازنمیکندمگرآنکهبدان

کهدرعملبداندستیابد]وحوادثروزگاراورا دستیابد؛امابهچیزیدستدرازنکرد

ازرسیدنبهخواستههایشبازداشت[.«

گـرتـورابـهسـبب یـهبـهابنعّبـاسآمـدهاسـت:»بـههسـتیامسـوگند!ا نامـۀمعاو 2.در

کـهمـوردخشـنودیخـداورأیـیدرسـتباشـد؛ کشـتهشـدنعثمـان؟ضر؟بُکشـم،امیـددارم

زمـرۀقاتانـشبـودی.نهمیان گذارنـدگاِنیـاریاشودر زیـراتـوازکوشـندگانبـرضـّدویووا
توبازدارد.«2 کهمرااز منوتوپیمانصلحیاستونهاماننامهای

ابنعّبــاسپاســخیدرازبــهوینگاشــتودرآنچنیــنآورد:»واّمــاایــنســخنت:›تــواز

گزارش_گویابهاشتباه_»قال«آمدهاست.)م.( 1.درمتن

یـهایـننامـهراپـسازپیمـانصلحبا 2.شـرحنهـجالباغـهتألیـفابنابیالحدیـد)58/4]154/16[(.ویگویـد:»معاو
حسـن؟ع؟نوشـتوابنعّبـاسرابـهبیعـتفراخواْند.«

134/9
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کوشــندگانبــرضــّدویوواگذارنــدگاِنیــاریاشودرزمــرۀریزنــدگانخونــش1بــودی.نــهمیــان
ــدســوگند ــهخداون ــازدارد.‹ب ــوب کــهمــراازت ــهاماننامــهای ــوپیمــانصلحــیاســتون مــنوت
کــشبــودیوپیرامونیانــتراازیاریوی میخــورمکــهخــودتــودرانتظــارقتــلویودوســتارها
کــهبــهحــالوروزســختشبینــابــودیونامــۀفریادخواهــیویاریجویــیاش بازداشــتی؛بــاآن
کــهســرانجام2بــرایمعــذورجلــوهدادن ــاایــن ــابــهویاعتنــاننمــودیت ــورســیدهبــود.اّم ــهت ب
ــردماورا ــهمیدانســتیم ــهســویاوفرســتادی؛وحــالآنک ــرد[ب ــیاذننب ــشلشــکری]ب خوی
کشــتهشــد.ســپسدریافتــی ــهمیخواســتی،او ک ــان ــهقتلــشرســانند؛وچن ــاب ــدت وانگذارن
کــهمــردممــاوتــوراهمطــرازنمیبیننــد؛پــسبــرقتــلعثمــانشــیونســرکردیوخــونویرابــر
کشــتهشــد، گــرویمظلومانــه کشــتهشــدهاســت.ا کــهاومظلومانــه گفتــی گــردنمــانهــادیو
خــودتــوســتمگرتریِنســتمگرانبــهویبــودی.آنگاه،پیوســتهفکــرترابــههــرســویگردانــدی 
گاهبــهزمیــنچســبیدیو گاهبــرپــایخــودایســتادیو گــردشدرآوردیو وپــیهــرتدبیــریبــه
نادانــانرافریفتــیوبــهوســیلۀنابخــردان،بــامــادرافتــادیتــابــهآنچهخواســتی،دســتیافتی.
ــا  ــی ت ــد و برخورداری ــی باش ــما را آزمون ــدان[ ش ــتابیدن ب ــذاب و نش ــتِن ع ــس داش ــن ]واپ ــاید ای ــم ش ›و نمی دان

هنگامــی.‹]انبیــاء/111[«

امینیگوید:بزرگدانایاّمتهرچندهیچنقشیدرماجرایخانۀعثماننداشتودرآن

سالامیرحجگزارانبود؛میبینیدکهرأیویدربارۀخلیفهازدیگرصحابهجدانیستوبرای

اوارزشوجایگاهیقائلنیست.ازهمینروی،بهآنکسکهدربارۀخلفاپرسید،پاسخی

درخور داد؛اّماعثمانراتنهابااینویژگیاشیادنمودکهخوابدرازوعمیقشبربیداریاش

چیرهشدهوآنراپوشانده؛پسشایستۀخافتنبودهاست.

کـهمیبینیـدچـوننافـعبـنطریـفنامـۀخلیفه3رابـرایاو پـیهمیـناعتقـاداسـت در

کـههمیـندرسـتاسـتوترجمـهبـرایـن 1.درمتـن»السـافکینلـه«آمـده،ولـیدرمصـدر»السـافکیندمـه«درجشـده
گرفـت.)ن.( اسـاسصـورت

کـه گشـته «ثبـت ٍ «آمـده؛اّمـادربحـاراألنـوار»بأخـرةݬݫ ݬٍ ݫ گـزارش»بأجـرةݫ کتـابوبرخـیازنسـخههایمأخـذایـن 2.درمتـن
درسـتتربـهنظـرمیرسـدوترجمـهنیـزبـرهمیـناسـاسصـورتپذیرفـت.)م.(

د،بهخواستخداخواهدآمد.
ّ
کردنازنامههایعثمان،تفصیلآندرهمینمجل 3.هنگامیاد
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توّجـه بـدان ابنعّبـاس بـود_ کـهدرمحاصـره آن _حـال یـاریجویـد ازحجگـزاران تـا آوْرد

کـهابنعّبـاسمشـغولخطبـهبـود،نافـعایـننامـهرابـرمـردمخوانـدوچـونآن یـد.آنگاه نورز

بـهماجـرای کـهبریـدهبـود،پیونـدزدو رابـهپایـانُبـرد،ابنعّبـاسخطبـۀخویـشراازجایـی

کـهمیتوانسـت لـبنگشـود؛حـالآن بـارۀآنلـباز عثمـانومحاصـرهاشاشـارهنکـردودر

بـارۀخلیفـهنظـرمنفـی کـهدر مـردمرابـهیـاریاوبرانگیزانـد.آیـاهمـۀاینهـابـهسـببآنبـود

کـه بـهشـورندگانبـرضـّدویخوشگمـانبـود؟هـریـکرا اوبهـانمـیدادو کار داشـتیـابـه

گویـاعایشـه بـارۀابنعّبـاسصـادقبدانیـد. خواهیـد،برگزینیـد؛وشـایدهمـۀاینهـارادر

کـهچـوندریکـیازمنزلهـایحج،ابنعّباسبراوگذشـت،به یافتـهبـود همیـنراازویدر

گفـت:»ایابنعّبـاس!همانـاخداونـدبـهتـوِخـردوفهـمونیـرویسـخنوریداده؛مبـادا وی
اینسرکشوستمگربازداری!«1 مردمرااز

ــهپرهیــزمینمــودوقهــرشرا ی کــهازمعاو ــود وآشــکارویب پــیهمیــننظــرمشــهور در

امیــریآنجــا ــهشــامرودوعهــدهدار گفــتب ــهوی بیــمداشــتوچــونامیرالمؤمنیــن؟ع؟ب

یــابــهدلیــل کــهمــرابــهســببقتــلعثمــانبُکشــدو یــهبیــمدارم گــردد،پاســخداد:»مــنازمعاو

یــهبفرســت   خویشــاوندیامبــاتــو،محبوســمنمایــد؛پــسهمــراهمــننامــهایخطــاببــهمعاو

یــخابناثیــر:83/3  الّنهایــه:228/7]255/7[؛الکامــلفــیالّتار واورابیــموامیــدده!«... )البدایــةو

)]307/2[

فرومیبسـت  لـب عثمـان قاتـان نمـودن لعـن  از کـه بـود رأی همیـن دنبـال بـه نیـز  و

کـهبـهمسـجدرودوقاتـانعثمـانرالعننماید،چنینپاسـخ یـهبـهوینوشـت وچـونمعاو

کـردنقاتانش آنـانبـرایلعن داد:»عثمـاندارایفرزنـدانوویـژگانوخویشـاونداناسـتو

)اإلمامـة  ورزنـد.« خـودداری نخواهنـد، گـر ا و نماینـد لعـن خواهنـد، گـر ا سـزاوارترند؛ مـن  از

والّسیاسهتألیفابنقتیبه:148/1]155/1[(

دازسخنعایشهگذشت،بنگرید.
ّ
1.بهآنچهدرهمینمجل
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25. سخنان عمرو بن العاصی

در همینکتاب )120/2-176( ویرابهشماشناساندیم.
]1.[طبریازطریقابوعون،غاممسور،گزارشنمودهکهعمروبنالعاصیکارگزارعثمان

درمصـربـود.سـپساوراازخراجگیـریبرکنـارنمـودو بـهپیشـنمازیبرگماشـتوبـهجـایاو،

کرد.آنگاه،اینهردوِسـمترابهعبداهللبن عبداهللبنسـعدبنابیسـرحرامأمورخراجگیری

سـعدسـپرد.پـسچـونعمـروبـنالعاصیبـهمدینهدرآمـد،بدگوییازعثمـانراآغازکـرد.روزی

عثماناورادرخلوتفراخواندوگفت:»ایپسرنابغه!باآنکهپیراْرسالدرمنصبفرمانداری

گریبانجّبهاتشـپشافتادهاسـت!آیاازمنبدگوییمیکنیوباچهرهای بودهای،چهزوددر

گربهخاطـرلقمۀنانینبود،چنین نـزدمـنآمـده،بـاچهـرۀدیگـربیرونمیروی؟بهخداسـوگند!ا

نمیکـردی.«عمـروگفـت:»بسـیاریازآنچـهمـردممیگوینـدوبـهوالیـانخودمنتقـلمیکنند،

نادرسـتاسـت.پـسایامیرالمؤمنیـن!دررفتـاربـازیردسـتانخویشتقوایخداراپیشـهکن.«

کـه کـه]کـجرویاترامیدانسـتمو[ازسـخنانفراوانـی عثمـانگفـت:»بـهخـداسـوگند!بـاآن

کارگـزارعمـربـن گفـت:»مـن گماشـتم!«عمـرو کار دربـارهاتمیگوینـد،خبـرداشـتم،تـورابـه

کهازمنخشنودبود.«عثمانگفت:»بهخداسوگند! خّطاببودمواودرحالیمراترکگفت

کـهعمـربـرتـوسـختمیگرفـت،مـننیـزبـرتـوسـختمیگرفتـم،بسـامانمیشـدی گـرچنـان ا

]وکجـروینمیکـردی[؛اّمـامـنبـاتـونرمخویـیورزیـدموتـوبـرمـنگسـتاخگشـتی.هـابـهخـدا

کهبهاینحکومتدستیابم،بیشازتوعّزتمند   سوگند!مندرروزگارجاهلّیتوپیشازآن

گـذار!سـتایشخداونـدیراکـهمـارابـه وداراییـارویـاوربـودم.«عمـروگفـت:»ایـنسـخنانراوا

محّمـد؟ص؟کرامـت وهدایـتبخشـید.تـو]پـدرم[عـاصبنوائـلرادیدی ومننیزپـدرتَعّفان

رادیـدهام.بـهخـداسـوگند!عـاصازپـدرتـوگرامیتـربـود.«1عثمـانسرشکسـتهگشـتوگفـت:

»مـاراچـهبـهیـادکـردنازجاهلّیت؟«

کـهبـاایـن کـهعـاصبـراوترجیـحدادهشـود؛همـانعـاص 1.کاشمیدانسـتمعّفـانچـهجایگاهـیازشـرافتداشـته
سـخنخـدایتعالـی،ازشـرافتفروافتـاد:»همانـادشـمنتـودنبالبریـدهاسـت.«چنانکـهبهتفصیـلدرهمینکتاب

)120/2(گذشـت.
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کارتبـهجایـی گفـت:»ایامیرالمؤمنیـن! گشـتو عمـروبیـرونآمـدومـرواندرون

گذار!هـرکهاز تـویـادمیکنـد!«عثمـانگفـت:»ایـنراوا پـدر رسـیدهکـهعمـروبـنالعاصـیاز

یـادنماینـد.« او پـدر کنـد،دیگـراننیـزاز پـدردیگـرانیـاد

نـزدعثمـانبیـرونآمـد،درحالـیکـهکینۀویرادردلداشـت.گاهنزد از سـپسعمـرو

گاهنـزدزبیـررفتـه،اورابـهمخالفـتبـا علـیمیرفـتواوراضـّدعثمـانبرمیانگیخـت.

گاهنیـزنـزدطلحـهمیرفـتواورابـرعثمـانبرمیانگیخـت.نیـزدر عثمـانتحریـکمیکـرد.

کارهایعثمانسخنمیگفت. بارۀ راهحجگزارانقرارمیگرفتوباآناندر

ِملـک  بـه  و مدینـهخـارجشـد از درآمـد،عمـرو بـهمحاصـره کـهعثمـان  بـارنخسـت

کاخـیبـهنـامعجـان کـهدرسـرزمینفلسـطینداشـت،رفـتودر آبـادیایبـهنـامسـبع و

ابنَعّفـانبـهمـامیرسـد!« کـهاز گزیـدومیگفـت:»عجبـاازخبـری آِنویبـود،سـکنا کـهاز

ــودودوپســرشمحّمــد  ــشدرفلســطیننشســتهب ــهاودرهمیــنقصــرخوی ک  ــکروز  ی

ــرایشــانبرگذشــت. ــد،ســواریب ــااوهمــراهبودن ــنروحجذامــیب ــزســامةب وعبــداهلل،ونی

کجــامیآیــد.پاســخداد:»ازمدینــهمیآیــم.«عمــرو کــهاز عمــرواورافراخواْنــدوپرســید

کــهســختدرمحاصــره اوجــداشــدم گفــت:»درحالــیاز کــرد. دربــارۀعثمــانازویســؤال

آتــشاســت،خــراْنبــاِد کــهمیلــۀداغزنــیدر گفــت:»منــمابوعبــداهلل؛درحالــی بــود.«عمــرو

شــکمدرمیکننــد!«

را او اوبرگذشـت.عمـرو بـر کـهسـواریدیگـر بـود برنخاسـته ایـننشسـتگاه  از  هنـوز

اوپرسـید.ویگفـت:»عثمـانکشـتهشـد.«عمـروگفـت:»منـم بـارۀعثمـاناز بانـگزدودر

کـههـرگاهزخمـیراخـارشدهـم،آنراخونیـنمیکنـم.بهخداسـوگند!همانامن ابوعبـداهلل

کـوه!«سـامةبـن گوسـفندانشبـرسـِر مـردمرابـرویمیشـوراندم،حّتـیچوپانـیرادرمیـان

گفـت:»ایجماعـتقریـش!میـانشـماومـردمعـربفاصلـهایسـخت  روحخطـاببـهاو

گفـت:»خواسـتیمتـاحـقرااز کردیـد؟«عمـرو کـهآنراشکسـتید.چـراچنیـن بـود واسـتوار
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یموهمـۀمـردمدرحـق،مسـاویباشـند.«خواهـِرمـادرِیعثمـان، زیـرُسـمباطـل1بیـرونسـاز

کـهعثمـاناورابرکنـار گاه بـودوآن اّمکلثـومدختـرعقبـةبـنابیمعیـط،درهمسـرِیعمـرو
گفـت.2 نمـود،وینیـزآنزنراطـاق

2.چـونشورشـیان]مصـر[بـارنخسـتبـهمدینـهآمدنـدتـااعتـراضوایـرادخویـشرابـه

نـزدآنـانرفـتوایشـانراازرفتن عثمـانبرسـانند،علـیهمـراهسـیسـوارازمهاجـرانوانصـار

که سـویعثمانبازگرداند؛وآنانبازگشـتند.سـپسعلی؟ع؟نزدعثمانرفتوبهاوخبرداد

گاهشـان ایشـانبازگشـتند.فـردایآنروز،مـرواننـزداورفـتوگفـت:»بـامـردمسـخنبگـووآ

کهآنچهدربارۀپیشوایشـانشـنیدهبودند،باطلبوده یافتند کهمصریانبازگشـتندودر کن

کهمردمازسـرزمینهایخودبهسـویتوسـرازیرشـوندونتوانیآنانرا اسـت.پسپیشازآن

بازداری،سخنتودرهمهسوپراکندهمیشود.«

بیـرونآمـدنخـوددارینمـود؛اّمـامروانهمچناناصرارکردتـاویبیرونآمد  عثمـاناز

مـردممصـر، گـروهاز گفـت:»بـهایـن بـرمنبـرنشسـتوپـسازسـتایشوثنـایخداونـد، و

کـهچـوننادرسـتیاشرادانسـتند،بـهسـرزمینخـود بـارۀپیشوایشـانخبـریرسـیدهبـود در

بازگشـتند.«3عمـروبـنالعاصـیازگوشـۀمسـجداورابانـگزد:»ایعثمـان!ازخـدابتـرس؛

کبـاردسـتزدیومـانیـزبـاتـودرآنکارهـاهمراهشـدیم.پسبهسـوی زیـرابـهکارهایـیها

گفـت:»ایپسـرنابغـه؛تـوایـن کنیـم.«عثمـاناورانـدادادو کـهمـانیـزتوبـه کـن خـداتوبـه

کـهدرسـتتربـهنظـرمیرسـد؛یعنـی:از 1.درمتـننهجالباغـهونیـزدرشـرحابنابیالحدیـد»خاصـرةالباطـل«آمـده
پهلـویباطـل.)ن.(

مموالملوکطبری)108/5و203]356/4و558[(؛أنسـاباألشـرافباذری)74/5]192/6[(؛اإلمامة 
ُ
2.تاریخاأل

والسیاسـة)42/1]47/1[(؛اإلسـتیعاب]قسـمتسـوم/919[ضمـنشـرححـالعبـداهللبـنسـعدبنابیسـرح؛شـرح
نهـجالباغـهتألیـفابنابیالحدیـد)63/1]144/2[(.نیـزابنکثیـر)البدایـةوالّنهایـه:170/7]191/7[(آنرابـهگونـۀ

کوتـاهآورده،چنـانکـههـرچـهرانپسـندد،بهعـادتخودچنینمـیآوَرد.

برابرقبرشـریفوی،چهبودهاسـت؟شـایدعذرویاین گزافبرمنبرپیامبربزرگوارودر 3.بهانۀخلیفهبرایایندروغ
کاربرانگیختوچارهایجزپذیرشآننداشت؛وحکومتعقیماست! کهمرواناورابدین باشد

137/9
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کـردهام،درجّبـهاتشـپشخانـه برکنـارت کار  کـهاز جایـی!بـهخـداسـوگند!ازهنگامـی

تـودسـت کـنتـامـردماز گوشـۀدیگـرنـدابرآمـد:»بـهسـویخـداآشـکاراتوبـه کـردهاسـت.«از

مـن »بارخدایـا! گفـت: و نمـود قبلـه بـه روی و کـرد بلنـد را دسـتش دو عثمـان شـویند!«

کـهبـهسـویتـوتوبـهنمایـد.«سـپسبـهخانۀخـودبازگشـتوعمروبن نخسـتینکـسهسـتم

العاصـینیـزبـهسـرایخـوددرفلسـطینرفـتومیگفت:»بهخداسـوگند!مـنچوپانانرابر

أنسـاباألشـرافچنیـنآمـده ضـّداوبرمیانگیختـم.«]سـخنعثمـان[درعبـارتَبـاُذریدر

کـهسـبکمغزانرابـرمـنمیشـورانی.«درعبارتـینیـز اسـت:»ایپسـرنابغـه!همانـاتویـی

کارهایـیدر و رفتارهـا اّمـت،بدتریـن ایـن بـارۀ  تـودر گفـت:»ایعثمـان! کـهعمـرو آمـده

آنـاننیـزگمـراهگشـتند.پسیابهراهراسـت نهایـتزشـتیمرتکـبشـدی؛وگمـراهگشـتیو

کبـار کارهـایهـا بـارۀایـناّمـت گیـر!«درعبـارتدیگـرآمـدهاسـت:»در کنـاره یـا بازگـردو

آنـاننیـزبـاتـوچنیـنکردندوآنهاراازحـقرویگرداننمودیوایشـاننیزتو مرتکـبشـدیو

گیر!« کناره کارتبگرداندند]ومانعتشدند[.یابهراهراستبازگردویا رااز

ــاُذری:74/5  ــرافَبـ ــاباألشـ ــری:110/5و114]359/4و366[؛أنسـ ــوکطبـ ــموالملـ مـ
ُ
ــخاأل یـ )تار

]192/6[؛اإلســـتیعاب]قســـمتســـوم/1041[ضمـــنشـــرححـــالعثمـــان؛شـــرحنهـــجالباغـــهتألیـــف

یـــخابناثیـــر:68/3]283/2[؛الفائـــقزمخشـــری: ابنابیالحدیـــد:113/2]143/2[؛الکامـــلفـــیالّتار

البدایـــة ]134/5[؛ 196/4 ابناثیـــر: تألیـــف األثـــر و الحدیـــث غریـــب فـــی الّنهایـــه ]35/4[؛ 296/2 

العـــرب: لســـان ابنخلـــدون:396/2]597/2[؛ یـــخ تار ابنکثیـــر:175/7]196/7[؛ تألیـــف الّنهایـــه  و

العـــروس:592/3( تـــاج ]299/14[؛ 98/7

کـهعمـرواز یـهآمـدوشـنید کـهمـردیازهمـدانبـهنـامُبـردنـزدمعاو 3.ابنقتیبـهآورده

کـهفرمـود: علـیبـدمیگویـد.بـهاوگفـت:»ایعمـرو!بـزرگانمـاازرسـولخدا؟ص؟شـنیدهاند

کـهمـنبـرویوالیـتدارم،علـینیـزمـوالیاواسـت.‹اینسـخنحقاسـتیـاباطل؟« ›هـر

کـههیـچیـکازصحابـۀرسـولخدا گفـت:»درسـتاسـت.ومـنبرایـتمیافزایـم عمـرو

بـارۀ کـهدر کاری گفـت:»علـیبـا مناقبـیهماننـدعلـینـدارد.«آنجـوانیکـهخـورد.عمـرو

138/9
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کشـتندادیـاخـودش گفـت:»آیـافرمـان کـرد،مناقـبخویـشراتبـاهسـاخت.«ُبـرد عثمـان

آنـاندفـاعنمـود.«جـوان از کـدام؛بلکـهقاتـانراپنـاهدادو گفـت:»هیـچ کشـت؟«عمـرو

گفـت:»آری.«جـوانپرسـید: گفـت:»آیـاسـپسمـردمبـاهمیـنحـالبـااوبیعـتنمودنـد؟«

کـهاورادرکارعثمـانمّتهـم بیعـتویبیـرونآورد؟«پاسـخداد:»ایـن »پـسچـهچیـزتـورااز

میدانـم.«جـوانبـهاوگفـت:»خـودتـونیزمّتهمهسـتی.«عمروگفت:»راسـتگفتی؛مندر

کسـانی گفت:»مانزد آنماجرایقتل،بهفلسـطینرفتم.«جواننزدقومخویشبازگشـتو

زبـانخودشـانسـتاندیم.علـیبـرحـقاسـت؛پـساورا کـهحّجـتبـرضـّدایشـانرااز رفتیـم

کنید!«)اإلمامةوالّسیاسه:93/1]97/1[( پیروی

کـهچـونخبـر مـموالملـوک:234/5]560/4[(ازطریـقواقـدیآورده
ُ
یـخاأل 4.طبـری)تار

کـهدر کشـتم،حـالآن گفـت:»منـمابوعبـداهلل؛اورا کشـتهشـدنعثمـان بـهعمـرورسـید،

گـرطلحـهبـهحکومـت وادیالسـباعبـودم!پـسازویچـهکـسعهـدهدارحکومـتگـردد؟ا

گـردد، کـم گـرفرزنـدابوطالـبحا رسـد،جوانمردتریـِنمـردمعـربدرگشادهدسـتیاسـت؛وا

نـزدمـنناخوشـایندترینکس کـهبـهطـورکامـلبـهحـقعمـلمیکنـد؛واو جـزایـننبینمـش

کاراسـت.« بـرایایـن

کتـاب)133/2-136(ایـنسـخنامـامحسـن،سـبطپـاک گزارشـیبلنـددرهمیـن 5.در

بـارۀماجـرایعثمـانیـاد اّمـاآنچـهدر پیامبـر،راخطـاببـهعمـروبـنالعاصـیآوردیـم:»و

کـردی؛خـودتـودنیـاراهمچـونآتشـیبـرویبرافروختـیوسـپسبـهفلسـطینرفتـی؛وچـون

راخونیـن آن بخراشـم، را هـرگاهزخمـی ابوعبـداهلل؛ ›منـم گفتـی: یافتـی، در را قتلـش خبـر

یـهافکنـدیودینـترابـهدنیـایاوفروختـی.پـسنـه بنـدمعاو میکنـم!‹سـپسخـودرادر

نـهسرزنشـتمیکنیمبردوسـتی] کهنسـبت یـمبـربغضـی]کـهنسـبتبـهمـاداری[و گلـهدار

نـه کـهعثمـانزنـدهبـود،یـاریاشنمـودیو گاه یـهداری[.بـهخـداسـوگند!نـهآن بـهمعاو

گرفتـی.« کشـتهشـد،بـرایاوخشـم چـون
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ابیسـرح بـن بـنسـعد درشـرححـالعبـداهلل ]قسـمتسـوم/919[( )اإلسـتیعاب ابوعمـر

اومیشـورانیدودر بـر را ومـردم بـدمیگفـت بـارۀعثمـان العاصـیدر بـن کـهعمـرو آورده

خـرابکـردنحـالووضعـشمیکوشـید.چـونخبرقتلعثمانبهاوکهدرفلسـطینگوشـه

کـههـرگاهزخمـیرابخراشـم،آنراخونیـنمیکنـم.«یـا گفـت:»مـنآنـم گزیـدهبـود،رسـید،

گفت. سخنیهمانندآن

کـه آورده یفـه
َ

ابیُحذ بـن ]قسـمتسـوم/1369[(ضمـنشـرححـالمحّمـد )همـان همـو

نمـود،درشـوراندن اسـتانداریمصـربرکنـار کـهعثمـانویرااز گاه عمـروبـنالعاصـیازآن

گفتـنازعثمـانحیلهگـریمیکـرد. مـردموبـد

امیـریمصر گـزارششـدهکـهچـونعثمـان،عمـروبـنالعاصـیرااز اإلصابـه)381/3( در

نمـود.ایـنخبـربـهعثمانرسـیدوبر بـهمدینـهآمـدوبـدگفتـنازعثمـانراآغـاز برداشـت،او

اونهیـبزد؛پـسبـهزمینـیکـهدرفلسـطینداشـت،رفـتودرآنجـامنـزلگزیـد.

کهعمروبنالعاصیباعثماندشـمنی گوید:شـایدنیازمنددرازسـخنینباشـد امینی

از بـهشـورانیدنمـردمبـرضـّدویافتخـارمیکـردهو یـدهواوراناالیـقمیشـمردهو میورز

کشـتم،حال گفتهاسـت:»منمابوعبداهلل؛اورا کیدودهانیُپر گشـتهوباتأ قتلششـادمان

آنکـهدروادیالّسـباعبـودم.«ونیـزگفتـهاسـت:»منـمآنکـههـرگاهزخمـیرابخراشـم،آنرا

روانـی تأثیـر آن  از ابنالعاصـی و گرفـت بـاال  دو آن میـان کیـنورزی آیـا میکنـم.« خونیـن

بـرخطـارفتیاآنکهبهحقرسـیدواجتهـادشبرپایۀ کـهاجتهـادنمـودو پذیرفـتتـاآنجـا

مقّدمههـایصحیـحوجـداازکینههـایبرانگیختـهشـدهوبهپشـتوانۀآرایصحابهبود؟هر

کـه بـزرگانصحابـۀعـادلبـهشـمارمـیرود کـهباشـد،وینـزداهـلسـّنتاز اینهـا یـکاز

بارۀخلیفهچنینرأییداشت! در

کهنسال بزرگوار ه ابوالطفیل، صحابی 
َ

26. سخنان عامر بن واِثل

یه نماید.معاو کهازمردانمعاویهبود،دیدار ابوالطفیلبهشـامدرآمدتابرادرزادهاشرا

)200(
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ا
ل 26ّ سننان عامر بخ وا  

یـهآمـد. کهنسـالبـود،نـزدمعاو کـهبـس گشـت؛پـساورافراخوانـد.وی گاه آمـدنویآ از

گفـت:»آری.« ـههسـتی؟«
َ
گفـت:»تـوابوالطفیـلعامـربـنواِثل یـهبـهاو چـوندرونشـد،معاو

قاتـانعثمـانامیرالمؤمنیـنبـودی؟«گفـت:»نـه؛اّمـادرآنجـاحاضـر  یـهگفـت:»آیـااز  معاو

نیـزویرا گفـت:»زیـرامهاجـرانوانصـار یـاریاشنکـردم.«پرسـید:»چـرا؟« وناظـربـودمو

کردنـشبـرتـووایشـانحّقـی گفـت:»هـابـهخـداسـوگند!یـاری یـه یـاریننمودنـد.«معاو

واجـبوبایسـتهبـود؛وچـونایـنحـقراتبـاهنمودید،خداوندباشـماهمانراکردکهسـزاوار

گاه گفت:»ایامیرالمؤمنین!آن کهمیبینید،درآوْرد!«ابوالطفیل آنهستیدوبهاینحال

کـهمـرگرابـرایاوانتظـارمیکشـیدیوشـامیانبـاتوبودند،چـرایاریاشنکـردی؟«معاویه

کردنـشنیسـت؟«ابوالطفیـل کـهبـهخونخواهـیویمیپـردازم،یـاری گفـت:»آیـاهمیـن

تـو1چنـاناسـتکـهعبیدبـنابرص]دیـوانعبیدبن خندیـدوگفـت:»آری؛اّمـاماجـرایمـنو

گفتهاست: ابرص:ص56[

کــه در زندگانــی ام توشــه ام را بــه  کــرد؛ حــال آن  کــه پــس از مرگــم برایــم زاری خواهــی  می دانــم 

مــن نرســاندی!

ایـنحـال،مـروانبـنَحَکـموسـعیدبـنعـاصوعبدالّرحمـانبـنحکـمدرآمدنـد. در

یـهبـهآنـاننگریسـتوگفـت:»آیـااینپیرمـردرامیشناسـید؟«گفتند: چـوننشسـتند،معاو

گفت:»ایندوسـتویژۀعلیبنابی طالب،شهسـوارصّفین،شـاعرعراقیان، »نه.«معاویه

گفـت:»ایامیرالمؤمنیـن!اوراشـناختیم.پـسچـرااو ابوالطفیـلاسـت.«سـعیدبـنعـاص

یـهبـرآنـاننهیـبزدو گفتنـد.معاو کیفـرنمیدهـی؟«سـپسآنجماعـتبـهویناسـزا را

آیـدوشـمادرمواجهـهبـاویبـهتنگنـاافتیـد!« بـهفـراز کـهاو گفـت:»آهسـتهتر!بسـاروزی

سـپسگفـت:»ایابوالطفیـل!اینـانرامیشناسـی؟«پاسـخداد:»هیـچبـدیازآنهـابـرمـن

آنـاننمیشناسـم.«سـپسچنیـنسـرود: ناشـناختهنیسـتوهیـچخیـروخوبـیرادر
گر دشمنی ای در دل پنهان باشد، بدترین دشمنی ورزیدن، دشنام دهی است. ا

هب]26/3[یافتمیشود،درستشچنیناست:»ماجرایتوواو.«
ّ

کهدرُمروجالذ 1.درمتنچنینآمده؛اّماچنان

)201(
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ازدوسـتِیعلیبرایتچهبرجاینهادهاسـت؟« معاویهگفت:»ایابوالطفیل!روزگار

ایـنکوتاهـیوتقصیرخویش]در از پاسـخداد:»]محّبتـیبـهسـاِن[محّبـتمـادرموسـیرا؛و

کـه گفـت:»اّمـابـهخـداسـوگند!اینـان یـهخندیـدو محّبتـش[نـزدخـداِشـکوهمیبـرم.«معاو

ایشـانشـود،چنیـننگوینـد!«مـروان بـارۀمـناز گـرهمیـنسـؤالدر پیرامـونتـوهسـتند،ا در

گفت:»آری؛بهخداسوگند!ماسخنباطلنگوییم.«

کر: هب:62/2]25/3[؛تاریخمدینةدمشـقابنعسـا
ّ

)اإلمامةوالّسیاسـه:158/1]165/1[؛ُمروجالذ

یـخالخلفـاءسـیوطی: کنیههـا؛تار 201/7]116/26-117[؛اإلسـتیعاب]قسـمتچهـارم/1697[دربخـش

ص133]ص186[(

کـه اعتـرافمینمایـد بزرگـوارصالـحچگونـه پیـر ایـن کـه آیـامیبینیـد گویـد: امینـی

ایـن عثمـانراتنهـانهـادوهمداسـتانیخـودرابـامهاجـرانوانصـار،آنصحابـۀعـادل،در

گـراووموافقانـش کارپشـیمانینمـیورزد؟ا آن گـزارشمیکنـدوازکوتاهـینمـودندر زمینـه

باعثمانپرواداشـتندوآنراگناهمیدانسـتند،باید ایـنگونـهرفتـار کـرده،از گـزارش کـهوی

انجـامقتـلوتنهـانهـادنخلیفـهبازمیداشـت.نیز همنشـینیبـاپیامبـروعدالـت،آنـانرااز

کارخـودذّرهایپشـیمانبودنـد،آنراآشـکارمیسـاختند؛اّمـاایشـانبـه آنـاناز گـرویو ا

تـاواپسـیندم پرتـوهمـانپیـشرفتنـد؛ودرکارخویـشبینـابودنـدو کاریبـاورداشـتندودر

حیات،پشیماننگشتند.

ــی از  ــه و یکـ ــارت یافتـ ــِن بشـ ــاص، از ده تـ ـ
ّ
ــن ابی وق ــعد بـ ــخنان سـ 27. سـ

اعضـــای شـــورای شـــش نفـــره
کـهعمـروبـنالعاصـیبـه گـزارشنمـوده 1.ابنقتیبـه)اإلمامـةوالّسیاسـه:43/1]48/1[(

بـارۀقتـلعثمـانوقاتـانویوصاحبـاننقـش اودر از سـعدبـنابیوّقـاصنامـهنوشـتو

بـارۀقتـلعثمـانپرسـیدی.تـورا کارپرسـید.سـعدبـهوینوشـت:»ازمـندر آن عمـدهدر

کشـیدوطلحـه نیـامبیـرون کـهآنراعایشـهاز کشـتهشـد کـهویبـاشمشـیری گاهمیکنـم آ
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بـادسـتشبـهقتـلوی کـردو گیـننمـودوزبیـرسـکوت صیقـلدادوفرزنـدابوطالـبزهرآ

گـرمیخواسـتیم،ایـن ا کشـیدیمو یـاریاشدسـت  از نیـزخـود توصیـهواشـارهنمـودومـا

اّمـاعثمـان]دیـنخـدارا[دگرگـونسـاختوخـوددگرگـونشـد  بـاراازویدورمیکردیـم.و

کـه کردیـم کارینکـو یـاریعثمـان گـرمـادرخـودداریاز کارهـاینیـکوبـدنمـود؛پـسا و

گـرکاریگنـاهمرتکـبشـدیم،ازخداونـدآمـرزشمیجوییـم.«همۀایـنگزارش نیـکبـودوا

گذشـت. ـد)ص83(
ّ
درهمیـنمجل

کــهســعدبــن کشــتند،دیــدم کــهعثمــانرا ابوحبیبــهنقــلشــدهاســت:»روزی 2.از

در کنــاِر کــهازآنچــه نــزداوبیــرونشــد،درحالــی ابیوّقــاصبــرویدرآمــدوســپساز

کنــونپشــیمانهســتی؟ گفــت:›ا میگذشــت،ذکــراســترجاعبــرزبــانمیراْنــد.مــروانبــهوی

گفــت:›ازخداونــدآمــرزش کــهســعد نمــودی.‹شــنیدم کــهاورارســواوبیاعتبــار تــوبــودی

کــهمــردمچنیــنجرأتــیورزنــدوخواهــانریختــنخــوناو گمــاننمیکــردم میخواهــم.

کــهتــوویارانــتدرآنجــاحضــورنداشــتید  گفــت کنــونبــرویدرآمــدمواوســخنی  باشــند.ا

ــهنمــود  کشــیدوتوب ــۀناخشــنودیمــردماســت،دســت  ونشــنیدید.ویازهمــۀآنچــهمای

کــهبــرســتم وپافشــارینمــیورزم.همانــاهــر ک]معنــوی[اصــرار مایــۀهــا گفــت:“دیگــردر و

کارهــادســتمیکشــم.”‹ ــهمیکنــموازآن ــرافتــد.پــسمــنتوب راهدورت کنــد،از پافشــاری

کــه ــهســراغفرزنــدابوطالــبروی کنــی،بایــدب گــرمیخواســتیازویدفــاع گفــت:›ا مــروان

کسیروبهرونمیشود.‹ گشته،با پنهان

گفـت:›ای کـهمیـانقبـرومنبـِر]پیامبـر؟ص؟[بـود. سـعدبیـرونآمـدتـانـزدعلـیرسـید

کـهازهر ومـادرمفـدایتـوبـاد!بـهخـداسـوگند!پیشـنهادیرابرایتآوردهام ابوالحسـن؛پـدر

چـهتـاکنـونکسـیبـرایدیگریآورده،بهتراسـت؛]بااینپیشـنهاد[پیوندخویشـاوندیات

حفـظ را خونـش و مـیورزی نیکـی او بـه  و مـیداری پـاس را ]=عثمـان[ پسـرعمویت بـا

کـهخلیفـۀتـو یـم،بازگـردد.همانـاوی کـهدوسـتمیدار بـههمـانصـورت کار مینمایـیتـا

)203(
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کارهـای اوخواسـتهشـده،نشـاندادهواز اسـت،رضایـتخویـشرابـرایانجـامآنچـهاز

اوبپذیرد!به گفت:›ایابواسـحاق؛خداونداینرااز پیشـینخودتوبهنمودهاسـت.‹علی

کـهدیگرشـرمدارم.اّمامـروانومعاویه  اودفـاعنمـودم،تـاآنجـا خـداسـوگند!مـنپیوسـتهاز

وعبـداهللبـنعامـروسـعیدبـنعـاصبااوکاریکردندکهمیبینی.چـونویرااندرزگفتم 

گمـانخیانـتُبـردتـاآنچـهمیبینـی، کنـد،درمـن کـهایشـانراازخـوددور وفرمـاندادم

بـاعلـیسـخنیبـهنجـوا کـهمحّمـدبـنابیبکـرفرارسـیدو دررسـید.‹درهمیـنحـالبودنـد

ایـنتوبـۀویبـود؟‹بـه گفـت:›چـهخیـریدر گرفـتوبرخاسـتو گفـت.علـیدسـتمـرا

کـهعثمـانبـهقتـل کـیشـنیدم کـهفریـادهولنا بـهخانـهامنرسـیدهبـودم خـداسـوگند!هنـوز

مـموالملـوک
ُ
یـخاأل کنـوندرشـّرومصیبـتهسـتیم.«)تار تـا آنروز رسـید.بـهخـداسـوگند!از

طبری:121/5]377/4[(

کـهسـعدخلیفـهراتنهـا گویـد:ازایـنسـخنانبـرایخواننـدگانروشـنمیشـود امینـی

نهـاد،آنگاهکـهشکسـتخـوردهومغلـوبشـدهبـودوهدفـیجزقتـلویدرکارنبـودوخود

کشـتهخواهـدشـد؛زیـرابـهبـاوراوعثمـاندیـنخـدارا کـهخلیفـهناچـار سـعدمیدانسـت

کـههـرکـس دگرگـوننمـودوخـودنیـزدگرگـونشـد.ایـنحکـمشـریعتبـرسـعدپوشـیدهنبـود

گـر ا و کشـیدیم کنـار »مـا نمایـد.خـودویمیگفـت: راحفـظ بایـدجـانمحتـرم میتوانـد،

گرفتـنآنشـورش، میخواسـتیم،میتوانسـتیمآنبـاراازاودورسـازیم.«حّتـیپـسازآرام

گـرمادر وییقیـننداشـتکـهدرتنهـانهـادنعثمـان،گناهـیانجـامداده؛بلکـهمیگفـت:»ا

گـرکاریگنـاهمرتکـبشـدیم،از خـودداریازیـاریعثمـانکارینکـوکردیـمکـهنیـکبـودوا

کـهعملـشنـاروابـوده،آنرالغزشـیمیدانـد خداونـدآمـرزشمیجوییـم.«یعنـیبـهفـرضآن

کهباآمرزشخواهیزدودهمیشـود.شـایدبخشواپسـینسـخنویبرایتعارفوماحظهبا

عمروبنالعاصیبودهباشـدتاخونخواهیعثمانشـاملاونشـود؛وازاینروی،مسـؤولّیت

رابـهگـردنبـزرگاناّمـتانداخـتکـهدرنامـۀخویـشازآنـانیـادنمـودهاسـت.پـسرأیقلبی

گـذاَرد. کـهویراتنهـا ویدرلحظـۀقتـلعثمـانهمـانبـوده
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28. سخنان مالک اشتر بن حارث

ــاُذری)أنســاباألشــراف:46/5  گذشــت.َب ــد)ص40-38(
ّ
شــرححــالویدرهمیــنمجل

بــاعبدالّرحمــانبــنابیبکــر  کــهعثمــاننامــهایبــهاشــترویارانــشنگاشــتو  ]159/6[(آورده

کــه گاهشــاننمــود بــنمخرمــههمــراهنمــودوایشــانرابــهفرمانبــریفراخواْنــدوآ ومســور

بــهتقــوایخــداوبازگشــتبــهحــقفرمانشــاندادواز نخســتینپایهگــذارانتفرقــههســتند؛و

کهآنچهرادوستمیدارند،برایویبنویسند. آنانخواست

رویگــرداناز کار ــارخطــا گرفت ــهخلیفــۀ ــنحــارثب ــکب ــهاوپاســخداد:»ازمال اشــترب

ســّنتپیامبــرشوفراافکننــدۀحکــمقــرآنبــهفراپشــتخویــش!اّمــابعــد؛نامــۀتــوراخواندیــم.

تــامــانیــزبــهخــود وتبعیــدصالحــانبــازدار کارگزارانــتراازســتموتجــاوز پــسخویشــتنو

کــهمــابــهخویشــتنســتم یــدهای کنیــم.اّدعــاورز تــوراتقدیمــت کــهاطاعــتاز اجــازهدهیــم

گشــتهوســتمراعدلوباطلراحقدر کتو کهمایۀها گمانتواســت راندهایم.اینهمان

یــم،آناســتکهازکارهایتدســت اّمــاآنچــهمــادوســتمیدار نظــرتجلــوهدادهاســت.و

بــهســببتهمــتناروابــهنیکانمــان،وتبعیدصالحانمــاوراندنماناز کنــیو بــرداریوتوبــه

بــهکارگماشــتنجوانــکانبــرمــا،ازخــداآمــرزشجویــیوامیرِیســرزمینما ســرزمینهامانو

کــهمــابــهآندوخشــنودیم.ولید  یفــهبســپاری؛
َ

 رابــهعبــداهللبــنقیــسابوموســیاشــعریوُحذ

مــا گرایــشداری،از کــهازرویهــواینفــسبــهآنــان کســانازخانــوادهاترا وســعیدودیگــر

دورســاز،بــهخواســتخــدا!والّســام.«

کسـانبردنـد:یزیـدبـنقیـسارحبـی،مسـروقبـناجـدعَهْمدانـی، نامـۀایشـانراایـن

 عبـداهللبـنابیسـبرۀجعفـی،علقمـةبـنقیـسابوشـبلنخعـی،خارجـةبـنصلـتبرجمی، 

افـرادیدیگـر.چـونعثمـانآننامـهراخوانـد،گفـت:»بارخدایـا!مـنتوبـهمیکنـم.«سـپس و

کوفـههسـتیدوهـممـورد یفـهنوشـت:»شـمادوتـنهـممایـۀپسـندمـردم
َ

بـهابوموسـیوُحذ

یـد؛خداوندماوشـما ایشـانرابـهعهـدهگیریـدوآنرابـهحـقبرپـایدار اعتمـادمـا؛پـسکار
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گرفتنـدوابوموسـیمـردمراآرامنمـود.عتبـة رادردسـت کار یفـه
َ

رابیامـرزد!«ابوموسـیوُحذ

بنوغلسرود:
گردان! ای زادۀ  َعّفان! به ما لطف و نیکی ورز و اشعری را چند روز امیرما 

کنم.« گرزندهمانم،ماههاچنین گفت:»آری؛ا عثمان

بارۀعثمانآشکار  د)ص38(شناختید.نظرویدر
ّ
گوید:مالکرادرهمینمجل امینی

نامۀخود،شرطرضایتخویش ندارد.مالکدر تیابینیاز
ّ
وروشناستوبهبررسیوعل

کردنشقرارداد؛اّماچونعثمانبدان کارهاینارواونیزتوبه کشیدناز ازعثمانرادست

ید،اوبا ورز شرطوفانکردوبلکهبرآنچهمایۀمخالفتمالکوهمۀصحابهبود،اصرار

شوروحرارتبهمخالفتبرخاستوپیادگانوسوارگانرابهسویخلیفهبرانگیختو

یدتابهآنچهمیخواست،رسید. پافشاریورز کار این همچناندر

آینـدۀنزدیـک،حقیقـتتوبههـایپیاپـیخلیفـهرابرای بـهخواسـتخـدایتعالـی،در

گفت. شـماخواهیـم

29. سخنان عبداهلل بن عکیم

کـهازصحابهبود،آوردهاند: َبـاُذریبـاذکـرسـندازعبداهللبنعکیمجهنی ابنسـعدو

»مـنپـسازعثمـاندیگـرهرگـزبـرکشـتنخلیفـهاییـارینخواهمرسـاْند.«بـهاوگفتند:»ای

کـردناززشـتکاریهای ابومعبـد!مگـرتـوبـرکشـتنعثمـانیـارینمـودی؟«گفـت:»مـنیـاد

اورایـاریدادنبـهقتلـشمیشـمارم.«)الّطبقـاتالکبـرٰیتألیفابنسـعد:56/3]115/6[؛أنسـاب

األشرافَباُذری:101/5]226/6[(

کــهعثمــان ــوده ــرایــنعقیــدهب کــهآنمــردب گــزارشصراحــتدارد ــد:ایــن گوی امینــی

انجمنهــا  یــدهودر نــارواداشــته؛وبدیــنمطلــباطمینــانورز کارهــای  زشــتکاریهاو

زمــرۀزمینههــایقتــل کــردهوهمیــندر کشــتنوی،آنهــارایــاد وهمایشهــابــراییــاریبــر

اعتــرافمیکــردهاســت. کار بــدان کشــتهشــدنعثمــاننیــزویهنــوز خلیفــهبــوده؛وپــساز
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231 یفه
ا
س 30ّ سننان م ّمد بخ ابی حو

یفه
َ

30. سخنان محّمد بن ابی  ُحذ

کـهبیـشازهمـگان،مـردم کسـانیبـود یفـۀعبشـمیاز
َ

ابوالقاسـممحّمـدبـنابیُحذ

بـن ابیبکـر بـن کـهمحّمـد آورده األشـراف أنسـاب  در َبـاُذری برمیانگیختنـد. بـرعثمـان را

یفـهدرهمانسـالکهعبداهللبنسـعدبنابیسـرحبهسـوی
َ

ابیقحافـهومحّمـدبـنابیُحذ

یفـهآشـکارازبـانبـهبدگویـیو
َ

مصـربیـرونشـد،بـدانجـاروینمودنـدومحّمـدبـنابیُحذ

کـهرسـولخدا؟ص؟خونش طعـنبـرعثمـانگشـودوگفـت:»عثمـانمـردیرابـهکارگماشـته

کـهگفـت:›بـهزودی کافـرشـمردهاسـت،آنگاه فتـحمّکـهمبـاحنمـودوقـرآْنویرا روز رادر
کـرد،نـازلمیکنـم.‹«1 هماننـدآنچـهراخـدانـازل

کـهعبـداهللبـنسـعدفرمانـدهآنبـود. درمحـّرمسـال34نبـردذاتالّصـواریدرگرفـت

کـهویرابههراس یفهندایتکبیردرداد،آنسـان
َ

کـهابنابیُحذ پـسبـامـردمنمـازمیگـزارد

گـراحمـقنبـودی،]بـازنجیـربسـتن[گامهایـترابـههم افکْنـد؛وعبـداهللبـنسـعدگفـت:»ا

گـوشاو نزدیـکمیکـردم.«وهمچنـانسـخنانیناخوشـایندازویومحّمـدبـنابیبکـربـه

یفـهایـنسـخنراآغـازنمود:»ایمصریان!مانبردراپشـتسـر
َ

کـهابنابیُحذ میرسـیدتـاآن

افکندهایـم.«ومقصـودشنبـردبـاعثمـانبود.

یفهومحّمدبنابیبکربه
َ

چوناعتراضمردمبهعثمانفراوانگشت،محّمدبنابیُحذ

مصردرآمدندکهامیرشعبداهللبنسعدبنابیسرحبود.آمدنآندوبهمصرباحضورمحّمد

یفهدر
َ

کهازهمراهانعبداهللبنسعدبود،همزمانشد.ابنابیُحذ بنطلحةبنعبیداهلل

صبحگاههمانشبیکهازراهرسید،براینمازصبححضوریافتوچوندیربهنمازرسید،

خودباصدایبلندحمدوسورهراخواند.ابنابیسرحصدایقراءتاوراشنیدودربارۀاو

گفتند:»مردیاستسپیدرویوزیباچهره.«چوننمازویبهپایانرسید،عبداهلل پرسید.

کـهماجـرایروزفتـح]ومبـاحگشـتنخونـشازجانـبپیامبـر؟ص؟[  1.مقصـودویعبـداهللبـنسـعدبـنابیسـرحاسـت
کتـاب)281/8(گذشـت. کـهدرهمیـن بـارۀوینـازلگشـت؛چنـان مربـوطبـهاواسـتوآنآیـهدر
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فرماندادتااورانزدشبیاورندوبادیدنشپرسید:»چرابهسرزمینمنآمدهای؟«پاسخداد:

کهازاینجابهنبردروم.«گفت:»باکیستی؟«گفت:»بامحّمدبنابیبکر.«عبداهلل »آمدهام

کشانید.«سپس گفت:»بهخداسوگند!شمادوتنتنهاآمدهایدتامردمرابهآشوبوتباهی

دستوردادتاآندورابهزندانافکنند.

رفتـن آنـانرااز بـهمحّمـدبـنطلحـهپیغـامفرسـتادندتـابـاعبـداهللسـخنگویـدو آندو

کشـتی گشـت، بـهنبـردبازنـدارد.ابنابیسـرحآندوراآزادنمـودوچـونبـهنبـردافریقـاروان

گانـهایبـرایآندوفراهـمنمـودتـامـردمرابـرویبرنیاشـوبانند.ابنابیبکـربیمـارشـد   جدا

یفـهنیـزهمـراهویماْنـد.سـپس]بـابهبودمحّمدبـنابیبکر[
َ

آننبـردبازمانـد؛ابنابیُحذ واز

بازگشـت،آتشخشـمازعثمـانرادردل مـردمبـهنبـردرفتنـدوپساز آندوهمـراهگروهـیاز

آنهـاافکنـدهبودنـد.چـونابنابیسـرحبـهمصربازگشـت،نامـۀعثمانبهاورسـیدکهازوی

ابنابیبکـر  کـههـوادار گـردد.پـسویبـهمدینـهروینهـادومـردیرا  خواسـتهبـودنـزداوروان

ایـنکارهمراهینمود  یفـهبـود،بـهجـایخـودگماشـتوهمـوبودکهبامردمدر
َ

 وابنابیُحذ

کرد. وآنانرادرحرکتبهسویعثمانتشویق

بـرای بـود، نیـز آنجامههایـی بـر کـه شـتری همـراه درهـم 30000 عثمـان کـه گفتهانـد

»ای گفـت: سـپس و نهنـد مسـجد در را آن کـه داد دسـتور وی فرسـتاد. یفـه
َ

ابنابیُحذ

بارۀدینـممیفریبدورشـوهمیدهد؟« کـهعثمـانمـرادر جماعـتمسـلمانان!آیـانمیبینیـد

گردآمدنـدواورا یفـه
َ

مصریـانبـهبدگویـیوطعـنبـرعثمـانافزودنـدوپیرامـونابنابیُحذ

بـنیاسـررافراخوانـدونزداو رئیـسخویـشسـاختند.چـونایـنخبـربـهعثمـانرسـید،عّمار

از بـارۀاوانجـامدادهبـود،عذرخواسـتوازخداآمرزشطلبیدو کـهدر ازکردههـایخویـش

اوکینـهایدردلنداشـتهباشـد.آنگاه،گفـت: کـهبـهسـببآنکارهـااز تقاضـانمـود عّمـار

کـهبهتواعتمـادورزیدهام.«پس کـهبـاتـوبـهصـدقوصفارفتـارمیکنم،همینبس ایـن »در

یفـه
َ

گـرددوازدرسـتییـانادرسـتِیماجـرایابنابیُحذ اوخواسـتتـابـهسـویمصـرروان از
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بیـاوَردوجلبرضایـتعثمانرااز برایـشخبـرآوَرد.نیـزخواسـتتـانـزدمـردمبرایویعذر

بـهمصـررسـید1،خـودشنیـزمـردمرابر کـهبـراودرآمـد،ضمانـتنمایـد.چـونعّمـار هـرکـس

آنـانرابـهبرکنـارسـاختناوفراخوانـدومصـررابـرضـّدخلیفـهشـعلهور عثمـانبرانگیخـتو

یفـهوابنابیبکـرراتأییـدنمـودوآندورابـرایحرکـتبـهسـوی
َ

سـاختونظـرابنابیُحذ

بهاوخبـردادواجازه کـرد.ابنابیسـرحبـهعثمـاننامهنوشـتوازکارعّمار مدینـهتحریـک

کیفـرشنمایـد.عثمـانبـهاونوشـت:»ایابنابیسـرح؛بـدرأیـیاندیشـیدهای! خواسـتتـا

گـردان!«پـسمصریـان واورابـهسـویمـنروان بـارینیکـوفراهـمسـاز بـرایعّمـارمرکـبو

یفـهنیـزدرمیـان
َ

راتبعیـدنمودنـد.«ابنابیُحذ گفتنـد:»عّمـار سـختبـهجنبـشدرآمدنـدو

)أنسـاب نمودنـد. اجابتـش آنـان  و درآینـد؛ بـهحرکـت تـا وخواسـت افتـاد تکاپـو بـه ایشـان

الّنهایـهتألیـفابنکثیـر:157/7]177/7[( األشـرافَبـاُذری:49/5-51]163/6-165[؛البدایـةو

کــهمــردم گاه کــهعبــداهللبــنســعد،امیــرمصــر،آن مــراءمصــریــادنمــوده
ُ
أ کنــدیدر ابوعمــر

کــهعثمــانامیــرانســرزمینهارا دربرابــرعثمــانقیــامنمودنــد،بــهســویاوروینمــود؛چــرا

کــهعبــداهللبــهمدینــهروینمــودوعقبــةبــنعامــررابــه فراخوانــدهبــود.دررجــبســال35بــود

کــهآنهنــگامدرمصــر یفــه
َ

گماشــت.درشــّوالهمــانســال،محّمــدبــنابیُحذ جــایخــود

گشــتوبرکنــاری بــود،بــرعقبــهشــوریدواوراازآنجــایبیــروننمــودوبــرآنســرزمینچیــره

گشــتوشــعلۀقیــامرادرســرزمینهابرافروخــتومــردمرابــرضــّدخلیفــه عثمــانراخواســتار

برانگیخت.)تاریخاألمموالملوکطبری:109/5]357/4[؛االســتیعاب:223/1]قســمتســوم/1369[؛

الکاملفیالّتاریخابناثیر:67/3]280/2[؛االصابه:373/3(

هموازطریقلیث،ازعبدالکریمَحْضَرمی_چنانکهدراإلصابه)373/3(آمده_گزارش

یفـهنامههایـیدربدگویـیازعثمـانمینوشـتوآنهـارابـههمسـران
َ

کـهابنابیُحذ نمـوده

کـهمرکبهایـیرامیگرفـتودرجایـی کارویچنـانبـود پیامبـر؟ص؟نسـبتمـیداد.روش

کهفرستادنعّماربهمصرهرگزصّحتندارد. 1.خواهیمگفت

145/9
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کـهمیخواسـتآورنـدۀآننامههـاباشـند،برمیگزیـدوزیـرتابـش میبسـت.سـپسمردانـیرا

آفتـاب،بـربـامخانـهایمینشـاْندوآنـانرویبـهخورشـیدمینمودنـدتـادررخسارشـاننشـان

گسـیل گردنـد.آنگاه،فرسـتادگانی سـفرافتـد.پـسفرمانشـانمـیدادتـابـهراهمدینـهبیـرون

کـهبـهاسـتقبالآنـانرونـد.چـون مینمـودتـاآمـدنایشـانراخبـردهنـد.سـپسفرمـانمـیداد

آنـانمـردمرادیـدارمینمودنـد،میگفتنـد:»ماراخبرینیسـت؛خبرهادرایننامههااسـت.«

یفـهدرحضـورمـردمبـاآنـانروبـهرومیشـدوفرسـتادگانبـهمـردممیگفتنـد:
َ

پـسابنابیُحذ

آنـان بـر گردآییـد!«آنگاه،نامههـایمـادرانمؤمنـان]=همسـرانپیامبـر؟ص؟[را »درمسـجد

یـم....«وازطعـنبـرعثمـان،چنیـن   میخوانـد:»ایمسـلمانان!مـانـزدشـماشـِکوهمیآور

گریـهودعـاشـیونبرمیداشـتند.چـونمصریـان وچنـانیـادمیکـرد.پـساهـلمسـجدبـه

یفـهایشـانراتـا
َ

کردنـدوبـهسـویمدینـهحرکـتنمودنـد،محّمـدبـنابیُحذ بـرعثمـانقیـام

عجـرودهمراهـینمـودوسـپسبازگشـت.

ـــنآتـــش فرونشـــاندنای ـــهدر ـــزرگچگون ـــیب ـــهایـــنصحاب ک ـــامیبینیـــد ـــد:آی گوی امینـــی

ــدا راهخـ رادر کار ــن ــونایـ ــتابدوچـ ــدومیشـ ــه[میکوشـ ــایخلیفـ ــهازبدعتهـ ]برافروختـ

بـــهبهتـــانهـــوادارانعثمـــاناعتنـــانمـــیورزد کـــسبیـــمنمـــیورزدو میدانـــد،ازســـرزنشهیـــچ

کـــهبـــراوافتـــرابســـتندوویراســـازندۀآننامههـــاینســـبتیافتـــهبـــهمـــادرانمؤمنـــان

ــن ــرایـ ــتهبـ ــود.ویپیوسـ ــیاهمینمـ ــاراسـ ــید،چهرههـ ــارویخورشـ یـ ــهرو کـ ــن ایـ ــدو خواندنـ

گـــوار کـــهفرمـــانخـــداانجـــامیافـــتوآنپیامدهـــاینا گاه تـــاشخویـــشبـــودتـــاآن شـــیوهو

کاری ودروغزنخواندنـــد، کـــهاورانامهســـاز ]حکومـــتعثمـــان[برچیـــدهشـــد.ایـــناّتهـــام

گشـــتهباشـــد؛ کـــهناتوانـــانانجـــاممیدهنـــدوشـــایددرهمیـــنروزگاراناخیـــرتدبیـــر اســـت

تـــا بـــرعثمـــانصـــورتپذیرفتـــه یـــکازشـــورندگان بـــارۀهـــر کـــههماننـــدآندر چنـــان

گردد. مپوشیده
ّ
حقیقتهایمسل

آیابعیداسـتدرشـوراندنبرضّدعثماننامهبنویسـدکسـیکهچنینسـخنانیدارد:
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یـدهاسـت.«]ونیـز:»بـهخـدا کفـرورز کـهخدایـشبکشـد!او »ایـنپیرمـرداحمـقرابُکشـید؛

گیـردومیتوانسـتماو  ایـنخورجینهایـمقـرار کـهعثمـاندریکـیاز سـوگند!دوسـتداشـتم

کـهبـر یـاافکنـم!«[1ونیـز:»بـهخـداسـوگند؛ایمـروان!دوسـتداشـتم راحمـلنمایـمتـادردر

کارشاهتمـاممـیورزی،سـنگآسـیابیبسـتهمیشـدودر کـهبـه پـایتـووایـنخلیفـهات

یـامیافتادیـد!«ونیـز:»لعنـتومـرگبـرایـنپیرمـرداحمـق!«ونیـز:»خداونـداورالعنـت در

کارهـاراانجـامداد.وخـدابـهبنـدگانسـتمنمـیورزد.«ونیـز:»ایابنعّبـاس! کنـد؛زیـراآن

اینسرکشـنده همانـاخداونـدبـهتـوعقـلوفهـموسـخنوریعطانموده؛پسمبـادامردمرااز

کـهدرصـفپیشـاهنگشـورندگانمـردمبـرضـّدعثمان، ازحـقبـازداری!«وهمیـنزنبـود

بـاانـواعحیلههـاوشـیوههایبرآشـوبنده،جـایداشـت.

نماینـد کـهاینـانچنیـنتهمتهایـیبـرآنافـرادبسـتند؛اّمـاآیـامیتواننـدانـکار گیریـم

کـهبـهعدالـتهمـۀایـن بـرضـّدعثمـانهمدسـتشـدند؛حـالآن آنروزگار کـهایشـاندر

ازاحتجـاجبـهآنـانوروایت اصحـابپایبندنـدوکتابهـایصحیـحومسندشـانسرشـار

کـهایشـاندر گفـت،ایـناسـت کـهتواننـد ایشـاناسـت؟آری؛نهایـتسـخنی نمـودناز

بـارۀتقابلهـردوگروهـیدرمورد اجتهـادخویـشبـهخطـارفتهانـد.ایـنسـخنیاسـتکهدر

نظـرکسـانینیسـتکـهاجتهـادایشـانرابـر حکمـیشـرعیتـوانگفـت؛اّمـاایـنحکـمبرتـراز

نیـزهمیـننظـرراتأییـدمینمایـد؛وهمینـان آنروزگار صـوابمیداننـد.اجمـاعصحابـهدر

کهاّمتمحّمدبرخطااجماعنورزند! گویند

31. سخنان عمرو بن زرارۀ نخعی، همروزگار پیامبر؟ص؟

عثمـان  برکنـاری بـه فراخواننـدگان نخسـتین کـه نمودهانـد گـزارش او جـز و َبـاُذری

یـادبـننهیـکنخعـیبودند. وبیعـتبـاعلـی،عمـروبـنزرارةبـنقیـسنخعـیوکمیـلبـنز

روزیعمـروبـنزرارهبرخاسـتوگفـت:»ایمـردم!هماناعثمانحـقراوانهاد،بااینکهآن

کتابافتادهوآنراازچاپنخستافزودیم.)غ.( 1.اینجملهدرچاپدوم
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رامیشناسـد؛و]فرومایـگانرا[بـرضـّدصالحانتـانبرانگیختـهوبدانتـانرابـرایشـانامیـری

کـهابـنزرارهچـهگفتهاسـت. بـهعثمـاننوشـت بخشـیدهاسـت.«ایـنخبـربـهولیـدرسـیدو

عثمانبهاونوشـت:»ابنزرارهعربیبیاباننشـینوبیادباسـت.اورابهشـامتبعیدکن!«

پـساشـترواسـودبـنیزیـدبـنقیـسوعلقمـةبـنقیـسبـنیزید_عمویاسـودکـهازخودش

آنروزچنینسرود: کوچکتربود_اورامشایعتنمودندوقیسبنقهداندر
کار آشــکارا و نهــان در پــی پــاداش  کعبــه ســخت ســوگند می خــورم و بــا ایــن  بــه خــدای پــروردگار 

خداوند هســتم:

کرد. گمراهان، عثمان بن  َعّفان، را از حکومت برکنار خواهم  ابووهب و خلیفه اش، آن پناه 

ابناثیرگوید:»ویدرزمرۀآندستهازمردمکوفهبودکهعثمانبهدمشقتبعیدنمود.«

ســـدالغابـــه:104/4]223/4[؛اإلصابـــه:
ُ
بنگریـــدبـــه:أنســـاباألشـــرافَبـــاُذری:30/5]139/6[؛أ

548/1؛536/2�

باشـد؛وسـخن کنـارزدنآننیـاز پـردهنیسـتتـابـه گویـد:نظـرایـنصحابـیدر امینـی

آرایهمـۀ کشـید.پـسرأیاوراجـزدرشـمار ابهـامتـوانبـرآن سربسـتهنگفتـهتـاپـردهایاز

آنروزگارنمییابیـد. صحابـهدر

32. سخنان صعصعة بن صوحان، سرور قومش، عبدالقیس

یـخمدینـةدمشـق:424/6]84/24و88[(ازطریـقحمیـدبـنهـالعـدوی کر)تار ابنعسـا

کـهچـونعثمـانبـنَعّفـانبـرمنبربـود،صعصعهبرخاسـتوبهسـویاورفت  گـزارشنمـوده

ای پـس کردنـد؛ چنیـن نیـز اّمتـت و گردانـدی روی حـق از امیرالمؤمنیـن! »ای گفـت: و

کنند.« تااّمتتنیزچنین امیرالمؤمنین!بهحقرویآور

کـرد.عثمـان گفـتوپرگویـی گـزارشوی،روزیصعصعـهبـرضـّدعثمـانسـخن بـه

کـهخـدا نـهمیدانـد کـهخـداکیسـتو گفـت:»ایمـردم!ایـناحمـقفخرفـروشنـهمیدانـد

کـهگفتـینمیدانمخداکیسـت؛خداپـروردگار کجـااسـت!«صعصعـهپاسـخداد:»اّمـاایـن
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اّمـاایـنکهگفتینمیدانمخداکجااسـت؛اودرکمینگاهاسـت.« کانمـااسـت.و مـاونیـا

کـه سـتم دیده انـد  کارزار می شـود، از آن رو  کـه بـا آنـان  کسـانی  »بـه  سـپسایـنآیـهراقـراءتنمـود:

کارزار داده شـد؛ و هرآینـه خداونـد بـر یـاری ایشـان تواناسـت.«]حـج/39[عثمـانگفـت:»ایـن رخصـت 

کهبهناحقازمّکهبیرونشدیم.« بارۀمنویارانما آیهنازلنشده،مگردر

بـارۀدوواژۀبجبـاج  کـردهو]در گـزارشیـاد  زمخشـری)الفائـق:35/1]78/1[(ازهمیـن

نّفـاجکـهعثمـانبـهصعصعـهنسـبتداده[گفتـهاسـت:»بجباجکسـیاسـتکـهپرگویی و

میکنـدوگفتـارشسـمتوسـویینـدارد.نیـزدرگزارشـی،ایـنواژهبـهصـورتفجفاجآمده

کـهبدیـنمعنـااسـت:بانـگبرآورنـدۀُپرگـو.برخـینیـزآنرابـهمعنـایناقصعقـلفخرفـروش

کـهسـختالفمیزنـد.« اّمـانّفـاجیعنـیآن دانسـتهاند.و

گفتهاسـت: گزارشاشـارهنمودهو )لسـانالعرب:32/3]316/1[(بههمین نیزابنمنظور

کـردنو کـهبـرایسـرگرم کـههمـانسـخنانیاسـت گرفتـهشـده »بجبـاجازمصـدربجبجـه

گفتـهمیشـود؛وبجبـاِجفجفـاجیعنـیپرگـو.نیـزبجبـاجرابـهمعنـای کـودک خوشـایندی

احمـقدانسـتهاند.نّفـاجنیـزیعنـیفخرفـروش.«

بـه العـروس:6/2( )تـاج )الّنهایـهفـیغریـبالحدیـثواألثـر:72/1]96/1[(وزبیـدی ابناثیـر

کردهانـد. یـاد گـزارش آن از همیـنسـان

کـهبزرگیوفضیلـتوقهرمانـیوثقهبودنش امینـیگویـد:ایـنهمـانصعصعـهاسـت

کـهخلیفـهازحـقروی گذشـت.ویبـرآناسـت ـد)ص43(
ّ
دردیـنودنیـا،درهمیـنمجل

آنآیـۀ کننـد.در گـربـهراهحـقآیـد،اّمتـشنیـزچنیـن کردنـد؛وا گرداْنـدواّمتـشنیـزچنیـن

گـوتـاوتنمـود،اعـانجنـگنهفتهومقصـودویاینبـودهکهاو  گرامـیکـهضمـنگفـتو

کسـانیهماننداوازجانبعثمان،مظلومواقعشـدهاندوخدایتعالییاریشـاننماید  و

بـههمیـنسـبب،نبـردودرگیـریبـاعثمـانراجایـزمیشـمرد.صعصعـهایـنسـخنرا واو

یا کـهخلیفـهبـرمنبـرخطبـهمیخواْنـد،بـرزبـانراندوهیـچانکار مـردمودرحالـی درحضـور

بـزرگانصحابـۀعـادلنشـنید. دفاعـیاز

32. سخنان صعصعة بن صوحان، سرور 
قومش، عبدالقیس
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33. سخنان حکیم بن َجَبلۀ عبدی، شهید نبرد جمل

کــهمردمــشازویفرمــانمیبردنــد؛ ایــنمــرِدبــزرگ،انســانیصالــحودیانتپیشــهبــود

کــهابوعمــرویراوصــفنمــودهاســت.نیــزمســعودیاورابــهپیشــواییوزهــدورزیو چنــان

کــه عبادتپیشــگیســتودهاســت.اویکــیازســراِنشورشــیانبصــرهبــرعثمــانبــود،چنــان

ایــراد کردنــدو کــهمــردمبــرعثمــاناعتــراض گاه گــزارشمســعودی،آن خواهــدآمــد.بــه

کردنــد،حکیــمبــنَجَبلــهبــود.ذهبــیاو کــهبــهســویمدینــهحرکــت کســانی گرفتنــد،یکــیاز

بــارۀ زمــرۀبرانگیزنــدگانبــرضــّدعثمــان؟ضر؟ شــمردهاســت.درســخنخفــافطائــیدر رادر

بــارۀ]قتــل[ویحکــم گرفــت؛حکیــمدر عثمــانآمــدهاســت:»ویرامکشــوحدرمحاصــره

کارش ویــژهبــه کارششــدند؛ســهتــنبــهطــور کــرد؛محّمــد]بــنابیبکــر[وعّمــارعهــدهدار

ایــنزمینهســخت پرداختنــد:عــدّیبــنحاتــم،اشــترنخعــی،وعمــروبــنَحِمــق؛ودومــرددر

کوشیدند:طلحهوزبیر....«

کار ــه ــهســببب ــهعثمــانراب ک ــود کســانیب ــرۀ زم ــمدر ــهحکی ک ــرده ک ــزارش گ ابوعمــر

نبــردجمــلپــای کــهدر گماشــتنعبــداهللبــنعامــروجــزاوعیــبمیگفتنــد.ابوعبیــدآورده

کــهپایــشرابریــدهبــود،یــورشآوردو کســی بــهســوی حکیــمجــداشــد؛پــسآنرابرگرفــتو

گفــت: کــهبــهقتلــشرســاْند؛و بــاآن،چنــدانویرازد
کرده است. که بهترین فراخواننده تو را دعوت  ای جان! پروا مکن؛ 

گر ساق پایم بریده شد، دستم را همراه دارم1! ا

کـهایـنقهرمانصالحدیانتپیشـۀزهـدورزعبادتگرگامهایی پژوهنـدگاندرمییابنـد

شـگفتدرشـوراندنمـردمبـرضـّدخلیفـهبرداشـتهودرمبـاحشـمردنخـونویوگردآوردن

کـردهوویراسـتایش  اوبـهصـاحیـاد بـاایـنحـال،از نمـودهو مـردمبـرضـّداو،تـاشبسـیار

هــب:7/2]361/2و375[؛االســتیعاب:121/1 
ّ

ــروجالذ ــه:کتــابصّفیــنابنمزاحــم:ص82]ص65[؛ُم 1.بنگریــدب
]قســمتاّول/366[؛ُدَولاإلســامیذهبــی:18/1]ص23[؛شــرحنهــجالباغــهتألیــفابنابیالحدیــد:259/1 

�]111/3[
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گفتـنازویودشـمنیبـااو  کارنامـۀحیاتـشبـهسـببسـتیزبـاخلیفـهوبـد وثنـاگفتهانـدو

یـدهووضعیـتپارسـاییاش واعتـراضبـهویسـیاهنگشـتهوپایههـایصالـحبودنـشنلرز

خللنیافتهوآوازۀدیانتشزشـتوناهنجارنگشـتهوسـاحتقدسـشآلودهنشـده؛وهیچ

اینهـابـاایـنواقعیـتکـهعثمـانپیشـواییعادلبودهباشـد،سـازگارنیسـت. یـکاز

34. سخنان هشام بن ولید مخزومی، برادِر خالد

بیهــوش کــه راچنــانزد  کــهچــونعثمــان،عّمــار گذشــت ــد)ص15(
ّ
درهمیــنمجل

اووخاندانــش بــارۀعلــی؛از گفــت:»ایعثمــان!اّمــادر گشــت،ایــنمــرد]=هشــام[بــهوی

کــهاورا بــارۀمــاجــرأتنمــودیومخزومــِیهمقبیلــۀمــاراچنــانزدی اّمــادر یــدی.و بیــمورز

گــرویبمیــرد،بــهازایاو،مــردیبزرگنــاف کشــاندی.هــابــهخــداســوگند!ا تــاآســتانۀمــرگ

گفــت:»مــن گفــت:»ایزادۀزنقســری!تــوایــنجایــی؟« بنیامّیــهرامیُکشــیم!«عثمــان از

ــس ــد.پ ــهبودن ــۀبجیل قبیل ومادربزرگــشازطایفــۀقســراز ــادر ــددوقســریهســتم.«وم فرزن

کنند. گفتوفرماندادتابیرونش عثمانبهاودشنام

کـه الّشـعراءآورده،چنـان کـهمرزبانـیدرمعجـم ابیاتـیاسـت بـارۀعثمـان هشـامرادر

آوردهاسـت: ازآنمیـان را ایـنبیـت یـادنمـودهو آن از ابنحجـر)اإلصابـه:606/3(
زبانم دراز است؛ پس از َدم و تیزی آن بپرهیز. و البّته شمشیرم از زبانم درازتر است.

بـارۀخلیفـهبـرپژوهنـدگانمخفـی نظـرقـوم[در شـایددیـدگاهایـنصحابـیعـادل]در

افتـاده اتفاقشـانبـردشـمنیبـاخلیفـه،جـداودور نباشـدوآنراازدیـدگاهدیگـرصحابـهدر

کـهمیبیننـدچگونـهایـنمـردبـادرشـتیوخشـونت،اوراپاسـخمیدهـد آن نیابنـد؛پـساز

بـههجـووقتـلتهدیـدشمیکنـد،درحالـی برابـراومیایسـتدو بـاسـخناننیـشداردر و

ایـنحـال،پژوهنـدگان،آنسـخنان کرامتـیرابرایـشپـاسنمـیدارد.در کـههیـچحرمـتو

نـاروانمیشـمرند،بلکـهخلیفـهراسـزاوارهمـۀاینهـامیداننـد. گفتـاریباطـلو را نیـشدار

نظـرهشـام،پیشـواییعـادلبـودهباشـد؟ کـهعثمـاندر آیـابـاوجـوداینهـاسـازگاراسـت
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موی1
َ
35. رأی و نظر معاویة بن ابی  سفیان ا

یـهآمـدهاسـت:»سـبحان نامـۀامیرالمؤمنیـن)نهـجالباغـه:62/2]ص410[(بـهمعاو 1.در

اهلل!چـهسـختبـههواهـاینفسـانینوپدیـدوسـرگردانِیپیـرویگشـته،پایبنـدی،همـراهبـا

مطالبـه را آنهـا خداونـد کـه الهـی پیمانهـای افکنـدن  دور و حقیقتهـا سـاختن تبـاه

بـارۀعثمـانوقتـلاوبسـیارجـدال کـهدر اّمـاایـن بـربندگانـشحّجـتاسـت.و میکنـدو

یـاریاشرا گاه بـود؛وآن تـو بـهسـود کـهپیـروزی کـردی یـاری گاه راآن تـووی مـیورزی؛

کهپیروزیبهسوداوبود.« وانهادی

کسـیجـزخـودتـو، یـهآمـدهاسـت:»بـهخـداسـوگند! 2.درنامـۀآنحضـرت؟ع؟بـهمعاو

عمـوزادهاترانکشـت.«

گذشت،بنگرید.2 بهآنچهدرسخنامیرالمؤمنین

3.درنامـهایازآنحضـرت؟ع؟بـهمعاویـهآمـدهاسـت:»دربـارۀعثمـانبسـیارسـخن

گفتی.بههسـتیامسـوگند!جزتوکسـیاورانکشـتوغیرازتوکسـیاوراواننهاد.توبودیکه

گردِشبدروزگاربرایاوماندیومرگاوراآرزونمودی،باطمعورزیدندرآنچهاز درانتظار

کارتآنرانشـانداد.«3 )شـرحنهجالباغهتألیفابنابیالحدید:411/3]84/15[( توآشـکارشـدو

کــهدر کــردی بــارۀمــایــاد یــهآمــدهاســت:»اّمــاآنچــهدر نامــۀابنعّبــاسبــهمعاو 4.در

گرفتیــم؛ فرمــانیافتــنبنیامّیــه،بــهســویتشــتاب بدرفتــاریبــایــارانابنَعّفــانوبیــزاریاز

تــویــاریخواســت،اورایــارینکــردیونیــازخــود کــهعثمــاناز گاه بــههســتیامســوگند!آن

ایــنماجــرا،عمــوزادهاتو تــودر گــواهمــنو ــابــهایــنجــارســیدی. ]=قتــلاو[رابــرآوردیت

عثمــان،ولیــدبــنعقبــهاســت.« بــرادِر

1.دراینجا،برخافمواردپیشین،دربارۀسخنانمعاویهگفتوگونمیشود؛بلکهازرأیونظراوسخنمیرود.)ن.(

د)ص76(گذشت.)م.(
ّ
2.اینجملهباعبارتیافزونتردرپارۀبیستمازبخشسخنامیرالمؤمنین؟ع؟درهمینمجل

3.مقصود،طمعورزیمعاویهدررسیدنبهخافتاست.)ن.(

)214(
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نهــج شــرح ]100/1[؛ 96/1 والّسیاســه: اإلمامــة نصرابنمزاحــم:ص472]ص415[؛ )وقعــةصّفیــن

)]66/8[ 289/2 ابنابیالحدیــد: تألیــف الباغــه

کوشـندگانبـر 5.درنامـۀابنعّبـاسبـهمعاویـهآمـدهاسـت:»واّمـاایـنسـخنت:›تـواز

ضـّدویوواگذارنـدگاِنیـاریاشودرزمـرۀقاتانـشبـودی.نـهمیـانمـنوتـوپیمـانصلحـی

اسـتونـهاماننامـهایکـهمـراازتـوبـازدارد.‹بـهخداوندسـوگندمیخـورمکهخودتـودرانتظار

کـهبـهحـال  کـشبـودیوپیرامونیانـتراازیـاریویبازداشـتی؛بـاآن  قتـلویودوسـتارها

وروزسـختشبینـابـودیونامـۀفریادخواهـیویاریجویـیاشبـهتـورسـیدهبـود.اّمـابـهوی

اعتنـاننمـودیتـاایـنکـهسـرانجام1بـرایمعذورجلـوهدادنخویشلشـکری]بـیاذننبرد[به
سـویاوفرسـتادی؛وحالآنکهمیدانسـتیمردماوراوانگذارندتابهقتلشرسـانند؛وچنان

کـهمیخواسـتی،اوکشـتهشـد.سـپسدریافتـیکـهمـردممـاوتـوراهمطـرازنمیبیننـد؛پـسبر

کـهاومظلومانـهکشـته گـردنمـانهـادیوگفتـی قتـلعثمـانشـیونسـرکردیوخـونویرابـر

شدهاست.اگرویمظلومانهکشتهشد،خودتوستمگرتریِنستمگرانبهویبودی.«

گذشت. د)ص134(
ّ
همۀایننامهدرهمینمجل

کـهچـونعثمـانبـهمعاویـهپیغـام گـزارشنمـوده 6.َبـاُذری)أنسـاباألشـراف]188/6[(

یاریخواهـیفرسـتاد،معاویـهیزیـدبـناسـدقسـری،جـّدخالدبنعبـداهللبنیزیـد،امیرعراق

رافراخواْنـدوبـهاوگفـت:»چـونبـهذیخشـبرسـیدی،درآنجـابمـانوپیشتـرنـروومگـو:

›کسـیکهحضوردارد،چیزیرامیبیندکهغایبنمیبیند.‹زیراحاضرمنهسـتموغایب

تویـی.«پـسیزیـدبـناسـددرذیخشـبماْنـدتاآنگاهکهعثمانکشـتهشـد.آنگاه،معاویه

کار کهبازگرددواوسـپاهیراکههمراهُبردهبود،بهشـامبازگرداْند.معاویهاین ازویخواسـت

راازآنرویکـردکـهعثمـانکشـتهشـودواومـردمرابـهبیعـتخـودفراخواَند.

بنگریدبه:شرحنهجالباغهتألیفابنابیالحدید:57/4]154/16[�

کـه گشـته «ثبـت ٍ ݫ «آمـده؛اّمـادربحـاراألنـوار»بأخـرةݫ ٍ ݫ ݫ گـزارش»بأجـرةݫ کتـابوبرخـیازنسـخههایمأخـذایـن 1.درمتـن
درسـتتربـهنظـرمیرسـدوترجمـهنیـزبـرهمیـناسـاسصـورتپذیرفـت.)م.(
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یـهآمـدهاسـت:»بـهخـداسـوگند!آنچه 7.درخطبـۀشـبثبـنربعـیخطـاببـهمعاو

کـه پـیآنهسـتی،بـرمـاپوشـیدهنیسـت.تـوچیـزینیافتـهای بـهسـببشمیجنگـیودر

گرایشهاشـانرابـهسـویخـودبگردانـیوایشـانرافرمانبـر مـردمرابـاآنبفریبـیودوسـتیو

محضخویشسـازی،مگرهمینسـخنت:›پیشـواتانمظلومانهکشـتهشـدوماخونخواه

کـهخـود ویهسـتیم.‹پـسنابخردانـیفرومایـهایـندعـوترااجابـتنمودنـدومـامیدانیـم

بـرایرسـیدنبههمینمقامکهدرپیآنهسـتی،قتل یـدیو یـاریعثمـانکنـدیورز تـودر

اورادوستداشتی....«

مـــموالملـــوکطبـــری:243/5]573/4[؛
ُ
یـــخاأل )وقعـــةصّفیـــنابنمزاحـــم:ص210]ص187[؛تار

یـــخابناثیـــر:123/3]365/2[؛شـــرحنهـــجالباغـــهتألیـــفابنابیالحدیـــد:342/1  الکامـــلفـــیالّتار

)]15/4[

یـه،آمـدهاسـت:»میـانمـاوقاتانعثمان پاسـخمعاو نامـۀابواّیـوبانصـاریدر 8.در

یاری کـهمـرگعثمـانراانتظارمیکشـیدوشـامیانرااز چـهپیونـدیاسـت؟همانـاآنکـس

کشـتند.«)اإلمامـةوالّسیاسـه:93/1  کسـانیجـزانصـار،اورا ویبازداشـت،خـودتـوبـودی؛و

]97/1[ودرچاپدیگر:ص81؛شرحنهجالباغهتألیفابنابیالحدید:281/2]44/8[(

یـهنوشـت،آمـدهاسـت: پاسـخمعاو کـهمحّمـدبـنمسـلمۀانصـاریدر نامـهای 9.در

کشـیدی!مـاومهاجـرانو یـاریزنـدهاشدسـت گـرتـومـردۀعثمـانرایـارینمـودهای،از »ا

کهبرحقوصوابباشـیم،سـزاوارتریم.«)اإلمامةوالّسیاسـه:87/1  پیرامونمانبرایاین انصار

]91/1[؛شـرحنهـجالباغـهتألیـفابنابیالحدیـد:260/1]115/3[(

گفـت:»آیـادرماجـرای یـه کنانـی،معاو یـهوابوالطفیـل گفتوگویـیمیـانمعاو 10.در

یـاریاش  و بـودم ناظـر و آنجـاحاضـر اّمـادر »نـه؛ گفـت: قتـلعثمـانحضـورداشـتی؟«

کـهیـاریویبـرتـوواجـب بـازتداشـت؛حـالآن کار ایـن نکـردم.«پرسـید:»چـهچیـزاز

کـهدرشـامبـودیومـرگاو کـهتـورا گفـت:»همـانچیـزیمـرابازداشـت بـود؟«ابوالطفیـل
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گفـت:»آیـاخونخواهـیمـرابـرایوی،یـاریاش یـه راانتظـارمیکشـیدی،بازداشـت.«معاو

گفـت:»آری؛اّمـاماجـرایتـوواوهماننـدهمـانسـخنجعـدی1اسـت: نمیدانـی؟«
کــه در زندگانــی ام توشــه ام را بــه  کــرد؛ حــال آن  کــه پــس از مرگــم برایــم زاری خواهــی  می دانــم 

مــن نرســاندی!«

گذشت،بنگرید. د)ص139(
ّ
بهآنچهدرهمینمجل

11.چـونخبـرمـرگعثمـانوبیعـتمـردمبـاعلـی؟ع؟بهمعاویهرسـید،ازخبـریکهبه

بـراییـارینکـردنعثمـانتظاهربهپشـیمانینمـود؛وچنانکهدر ویرسـید،تنگـدلشـدو

وقعـةصّفیـن)ص88]ص79[(آمده،گفت:

که مایۀ اندوه جان است و دیدگان را فراوان بگریاند. مرا خبری رسید 

کند و بینی ها را سخت برَکند. و بسیاری را نابود و خوار 

کوه هــای ســخت از جــا  کــه از آن، نزدیــک اســت  آن انــدوه، مصیبــت امیرالمؤمنیــن اســت 

کنــده شــوند.

کشتۀ بی گناهی را بیند، این مصیبتی است سنگین! که  کسی  خدای را! برای چشمان 

کــه  کشــتندش و دیگــر آنــان  کــه  گشــتند؛ یکــی آن هــا  گــروه هم صــدا و همدســت  در مدینــه دو 

یــاری اش نکردنــد.

آنــان را بــه یــاری خــود فراخوانــد، اّمــا جوابــش ندادنــد. و ایــن بیانگــر حّســی بــود ]= حــّس 

کــه در درون داشــتند. دشــمنی[ 

کــه بــه حســرت و زاری  کافــی اســت  گشــتم. و همیــن  کــه پیــرو هــوای نفــس  پشــیمانم از ایــن 

دچــار باشــم.

کـهفرزنـدهنـد کـههمپشـتیکدیگرنـد،آناسـت گویـد:چکیـدۀایـنسـخنان امینـی

کـهایشـانیـابـرعثمـانهجـوم بـارۀعثمـانرأیـیجـداازصحابـهنداشـت؛بـاایـنتفـاوت در

یـهتنهـااورایـارینکـردودیگـرانرا یـاریاشمیکشـیدند،اّمـامعاو یـادسـتاز میآوردنـدو

کـهنتیجـهاش]=قتـلعثمـان[خوشـاینداو کاری یـاریاشبازداشـت،یعنـیهمـاندو از

کهاینبیتازآِنعبیدبنابرصاست.)غ.( د)ص201(گذشت
ّ
1.درهمینمجل
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کـهفضـا کـهآنچـهدوسـتمیداشـتودرطلبـشبـود،رخدادوپنداشـت بـود؛تـازمانـی

کـردنخونخواهیعثماندردلنهانداشـته]یعنیهمانرسـیدن بـرایآنچـهبـادسـتاویز

بـزرگانصحابـهوتصویـر بررسـیمجموعـۀایـننقلهـااز بـهخافـت[،آمـادهاسـت.پـساز

یـاری یـهاز کشـیدنمعاو کـهدسـت گـون،برمیآیـد گونا یـدادبـرپایـۀمأخذهـای نمـودنآنرو

خلیفـه،درفرجـامیافتـنکارعثمـانبـدانگونـه،بیشتریـننقـشراداشـتهاسـت.کسـیکه

یـاریدیگـریبکشـد،بـاقاتـلاوچندانتفاوتندارد.بههمینسـببهااسـتکه دسـتاز

کسـیجـزخـودتـونکشـت.«ونیـز: امـام؟ع؟بـهاومیگویـد:»بـهخـداسـوگند!عمـوزادهاترا

یـاریاشدسـتنکشـید.« »بـههسـتیامسـوگند!جـزتـوکسـیاورانکشـتوجـزتـوکسـیاز

گر دیگـراننیـزچنیـنگفتارهایـیدارنـدونّیتهـایایـنمردبرایشـانپوشـیدهنبودهاسـت.ا

قتـلعمـوزادهاشرانمیکشـید، وینظامیانـشراشـتابانبـهمدینـهدرونمینمـودوانتظـار

تالحظۀ کار آنانازویحمایتوپشـتیبانیمینمودندوسـرانجامبرآنانچیرهمیشـدویا

کمـکهمـۀآنـان فرارسـیدندیگـریـاورانازجایهـایدیگـربـهتأخیـرمیافتـادوآنگاه،بـا

یـهایـنرانمیخواسـتومرگعثمانرادیـرمییافتودرخافت پیـروزمیگشـت.اّمـامعاو

گرعثمانمظلومانه ایـنروی،ا پـسازویطمـعنمـودهبـود؛پـساورابـاآنمردمتنهانهاد.از

اّمـت بزرگدانـای کـه _چنـان اسـت ظالمـان سـتمگرتریِن یـه معاو خـود بـود، شـده کشـته

سـّنت اهـل کـه _چنـان اسـت عـادل صحابـۀ زمـرۀ  در هـم او یـا  و گفـت_ ]ابنعّبـاس[

کشتهشدهچنینرأییداشت! بارۀخلیفۀ میپندارند_ودر

36. سخنانی از خود عثمان

مغیـرةبـنشـعبهبـرعثمـان؟ضر؟ کهدرمحاصـرهبود،درآمـدوگفـت:»ایامیرالمؤمنین!

برایـتدری گـرخواهـی،ازدیـوار گـرخواهـی،بـهمّکـهرو؛وا گردآمدهانـد.ا اینـانبـرضـّدتـو

گـرنیـزخواهـی، یـارانشـامیتدرآنجـاهسـتند.ا یـهو کـهمعاو میشـکافیمتـابـهشـامروی

بیـرونشـوومـانیـزبیـرونمیشـویموخـدارامیـانخـودوایـنمـردمحَکـمقـرارمیدهیـم.«
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رسـولخدا؟ص؟  از همانـا کنـم؛ حرکـت مّکـه سـوی بـه گفتـی کـه ایـن »اّمـا گفـت: عثمـان

کـهنیمـیازعـذابآدمیـانوجّنیـانایـن مّکـهالحـادمـیورزد قریـشدر شـنیدم:›مـردیاز

گـرخـداخواهـد،مـننمیخواهـمآنمـردباشـم....« اّمـت،بـرعهـدۀاواسـت.‹وا

کـهنیـمعـذاب مّکـهالحـادمـیورزد قریـشدر عبـارتاحمـدچنیـناسـت:»مـردیاز

اّمـتبـرعهـدۀاواسـت.«

کـهنیمعذاب عبـارتخطیـبچنیـناسـت:»درمّکـه،مـردیازقریشالحادمیورزد

جهانبرعهدۀاواست.«

گفـت:»نـزد کـهابنزبیـربـهعثمـان؟ضر؟ کـهدرمحاصـرهبـود، گـزارشحلبـیآمـده  در

کـردهام.آیـاخواهیبـراینجـاتیافتنبـهمّکه کـهبـرایتـوآمـاده مـنشـترانیاصیـلهسـتند

»ازرسـولخدا؟ص؟  گفـت: او بـه رانخواهنـدریخـت.«عثمـان آنـاندرمّکـهخونـت روی؟

کـهنیـمعـذاب مّکـه_الحـادمـیورزد قریـشدرحـرم_یـا:در کـهفرمـود:›مـردیاز شـنیدم

جهـانبـرعهـدۀاواسـت.‹ومـنهرگـزآنمـردنخواهـمبـود.«

تألیـف الّسیاسـه و اإلمامـة ثقـه؛ یانـیسراسـر راو بـا ]107/1[ 67/1 احمـد: مسـند بـه: بنگریـد

و البدایـة الّنضـره:129/2]62/3[؛ یـاض الّر بغـدادخطیـب:272/14؛ یـخ تار ]41/1[؛ ابنقتیبـه:ص35

احمـد را »آن اسـت: گفتـه کـه الّزوائـد:230/7 مجمـع ]374/8[؛ ابنکثیـر:210/7 تألیـف الّنهایـه

بـرایآنچنـدطریـقاسـت.«؛الّصواعـقالمحرقه:ص66  یانـشثقـههسـتندو روایـتنمـودهوراو

یـخالخمیـس: یـخالخلفـاءسـیوطی:ص109]ص151[؛الّسـیرةالحلبّیـه:188/1]175/1[؛تار ]ص111[؛تار

263/2؛إزالةالخفاء:343/2�

انسان بر خویشتن بینا است

کـهمرتکـبشـدهبـود، کارهایـی کـهعثمـانبـهسـبب گـزارشبـهمـاخبـرمیدهـد ایـن

کـهاوصـافهمـانمـرِد بیـشازاطمینانـشبـهایمـانخویـش،بدیـنمطلـباعتقـادداشـت

کـهدرسـخنرسـولخدا؟ص؟آمـده،بـراوانطبـاقدارد.ایـندرحالـی مّکـه یـدهدر الحـادورز
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کـهدسـتاندوسـتیومحّبـت،روایاتـیدرفضیلتهـایویسـاختهبـود،ازجملـه اسـت

کـههمـۀایـنروایتهـابـهصراحـت کـهاوازدهتـِنبشـارتیافتـهبـهبهشـتاسـت.بـاآن آن

روایـتپیامبـر کـهمبـاداآنمـردناشـناختهدر بـود،ویبیـمداشـت بـارۀ]بهشـتیبـودن[او در

گریختـنبـهسـویمّکـهخـوددارینمـودومانـدندرمحاصـرهرابـر ایـنروی،از از باشـد؛و

کشـتهخواهـد گـربـهمّکـهرود،درآنجـا کـها کشـتهشـد.اونمیدانسـت ترجیـحدادتـا فـرار

بـهفـرضکـهچنیـنمیشـد،چـهکسـیبـهاوخبـردادهبودکههمـانمرِدروایـتپیامبر شـدو

گزارشهـای کـه]بـرپایـۀ کـههمـانمـردباشـد،حـالآن اسـت؟چگونـهعثمـانبیـمداشـت

کـهچـاهرومـهرا گاه بـاربهشـتراحقیقتـًاازپیامبـر؟ص؟خریـد،یکـیآن سـاختگی[ویدو

کـهسـپاهتنگدسـتمسـلمانانراتجهیـزنمـود1؟چگونـهعثمـان حفـرنمـودودیگـریزمانـی

روز کشـتهخواهـدشـدودر کـه گاهسـاختهبـود کـهرسـولخدا؟ص؟ویراآ بیـمداشـت،بـاآن

برانگیختـهخواهـدگشـتومـردممشـرقومغـرببـراو قیامـت،بـهامیـرِیهـرانسـانبییـاور

مـردمربیعـهومضـر،شـفاعتخواهـدنمـود2؟ گروهـیهمشـماِر بـرای رشـکخواهنـدُبـردو

بـارۀ کـهسـفارشرسـولخدا؟ص؟بـهاّمـتخویـشرادر چگونـهچنیـنبیـمداشـت،حـالآن

بـهسـویعثمـان کـهفرمـودهبـود:»بـرشـمابـادبـهامیـرویارانـش!«و گـوشداشـت خـود،در

اشـارهفرمـودهبـود؟

چگونهعثمانبیمداشت،حالآنکهرسولخدا؟ص؟ازجایگاهویدربهشتخبرداده

بود،آنگاهکهازاوپرسیدند:»آیادربهشتنیزآذرخشهست؟«واوفرمودهبود:»آری؛سوگند

کهجانمدردستاواست!عثمانازمنزلیبهمنزلدیگرجابهجامیشودوبهشت بهآن

کهپیامبر؟ص؟پیش برایشآذرخشمیزند.«3؟چگونهعثمانچنینبیمداشت،درحالی

کـردهوبـدوندقـتنظـر، کـم)المسـتدرکعلـیالّصحیحیـن:107/3]115/3[(بـاذکـرسـندروایـت 1.ایـنروایـتراحا
یـانآن،ضعیـفاسـت  کـهعیسـیبـنمسـّیب،ازراو  آنراصحیـحشـمردهاسـت؛اّمـاذهبـیدردنبالـۀآنچنیـنآورده

وابوداوودوجزاو،عیسیراضعیفدانستهاند.

کاملآنخواهیمآوْرد. 2.اینحدیثراباسندومتن

کتاب)313/5(بنگرید. 3.بههمین
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ازاّمتخویش کهدربهشت بود:»هیچپیامبرینیست،مگرآن اوفرموده گوش چشمو

رفیقیدارد؛وعثمانرفیقوهمراهمندربهشتاست.«1؟چگونهعثماناینبیمراداشت،

گرفتهوفرمودهبود:»تودردنیاوآخرتدوستویار کهرسولخدا؟ص؟اورادرآغوش حالآن

منهستی.«یافرمودهبود:»این،دردنیاهمنشینمنودرآخرت،دوستویارمناست.«2؟

گونهبیمداشت،پسازآنکهازجابرروایتشدهبودکهپیامبر؟ص؟برمنبر چگونهعثماناین

فرازنگشتوفرودنیامد،مگرآنکهگفت:»عثماندربهشتاست.«3؟

کـهپاسـخدهنـدهمـۀاینهـاباطـلودروغاسـتوهیـچیـک آری؛پژوهنـدگانرارسـد

صّحـتنـدارد.پـسگنـاهعثمـانچیسـتوچگونهبیمنداشـتهباشـد،حالآنکهانسـانبر

خویشـتنبینـااسـت،هرچنـدبهانههایـشرافراافکَند؟

سروده هایی در تأیید این سخن

َباُذری)أنسـاباألشـراف:105/5]229/6[(ازاعورشـّنیبشـربنمنقذ،باکنیۀابومنقذ،کهاز

مـردمبنیشـّنبـناقصـیوهمـراهامیرالمؤمنیـندرنبردجملحضورداشـت_ومرزبانی)معجم

الشـعراء:ص39(شـرححالشراآورده_اینسـرودهرایادکردهاسـت:

ــه او برگه هــای قــرآن ]= حافظــان  ک ــد، از آن پــس  گری ــان  ــر زادۀ  َعّف ــه ب ک ــده ای  ــاد دی ــان ب گری
کرد! و حامان قرآن[ را به هر سوی تبعید 

کــه بــا ضربــت نیــزه ]و شمشــیر[  کــرد و جنگــی را بــه ارث نهــاد  حــق را وانهــاد و هــوس را پیــروی 
آتــش آن را برافروخــت.

ای دو مرد! از دین آن پیرمرد احمق و معاویه به خدای رحمان براءت جویم.

برخینیزاینسرودهراازآِنابنغریرۀنهشلیویاحباببنیزیدمجاشعی4دانستهاند.

ــن ــنهمــامب ــۀبرخــی:اهــابب گفت ــه ــاب ــرمضــّرسغنــوی_ی ــنغدی همچنیــنعلــیب

کرد. 1.اینحدیثباطلراهمراهسندشیادخواهیم

کهاینحدیثباطلونادرستاست. دخواهیمگفت
ّ
2.درهمینمجل

کهمحّبطبری)الّریاضالّنضره:104/2]31/3[(آوردهاست. 3.اینازدروغهاییاست

کر)258/3]275/10[(حتاتبنیزیدآمدهاست. 4.درتاریخمدینةدمشقابنعسا
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صعصعــۀمجاشــعی_ســرودهاســت:
که خیر از میان رفته و تنها اندکی باقی مانده است. به جان پدرت! دروغ مگو؛ 

گمراهی مبتا شدند و زادۀ  َعّفان شّری دراز دامن بر جای نهاد. مردم در دینشان به 

گیر! ای نکوهشگر! هر انسانی سرانجام می میرد؛ پس راهی نیکو به سوی خدا در پیش 

مـموالملـوکطبـری:152/5]426/4[؛
ُ
یـخاأل بنگریـدبـه:أنسـاباألشـراف:104/5]228/6[؛تار

اإلسـتیعاب:480/2]قسـمتسـوم/1052[؛تفسـیرابنکثیـر:143/1�

نیـزنصـربـنمزاحـم)وقعـةصّفیـن:ص435]ص383[(بـاذکـرسـند؛ایـنرزمسـرودهرااز

نبـردصّفیـنآوردهاسـت: همـامبـناغفـلدر
کفر و نفاق روشن شد، ک فاسقان و سران  چشمان ]مؤمنان[ از ها

کــه پیشــوای از دیــن بیــرون شــدگان  کــه ســپاهیان عــراق پدیــدار شــدند. مــا بودیــم  هنگامــی 
کشــتیم؛ را 

که خانه اش محاصره و سوزانده شد.1 و سرکردۀ سرکشان و تیره بختان، عثمان، را آن روز 

گردن آنان را در هم پیچیدیم. که با نیزه و شمشیر، پا و  همان هنگام 

)ص436]ص383[(آمـده،محّمـدبـنابیسـبرةبـنابیزهیـر کـهدروقعـةصّفیـن  چنـان

گفتـهاسـت: قرشـی
ما آن پیرمرد احمق را بر طبق سّنت کشتیم، آن گاه که از نشان های روشن دینمان روی گرداند.

و با ستم بر مردم به حکومت پرداخت. پیشتر مغیره2 را هم کشته بودیم.

نیزه های خون خواه ما او را از پای درآورد. ما مردمانی با بصیرت های پایداریم.

کـهبرخیاز پاسـخولیـدبـنعقبـةبـنابیمعیـطسـرودهایدارد فضـلبـنعّبـاسنیـزدر

بیتهایـشچنیناسـت:
کــه نســبتی بــا آن نــداری و تــو را ســهمی از آن نیســت؟  آیــا خونــی را بــه قصــاص برخاســته ای 

زادۀ ذکــوان صفــوری را بــا عمــرو چــه نســبت؟3

کهماجرایشگذشتونیزخواهدآمد. 1.اشارهداردبهسوزاندندرخانۀعثمان،چنان
کهخواهدآمد. کهدرماجرایمحاصرۀخانۀعثمانکشتهشد؛چنان 2.مقصود،مغیرةبناخنساست

گرفـت.ذکـوانراافـزونبـر کـهامّیـهاوراابـوعمـرونامیـدوبـهفرزنـدی 3.ذکـوانصفـوری،غـامامّیـةبـنعبـدشـمسبـود
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ــه مــادرش نســبت رســاند  کــه چــون فخــرورزان فخــر فروشــند، قاطــر ب  ایــن هماننــد آن اســت 

و پدرش را از یاد ببرد.

یــاد دارد، پــس از محّمــد، وصــّی پیامبــر  بــه  کــه حقایــق را  کســی  نــزد  هــا بهتریــِن مــردم 

اســت. مصطفــی 

ک ساخت. او است نخستین نماز گزارنده و همتای پیامبر و اّولین کسی که گمراهان را در بدر ها

ــاری اش  ــه ی ــم ب ــر ایــن ظل ــه عمــوزادۀ شــما ســتم می شــود، در براب ــه ب ک ــد  ــار می دیدن ــر انص گ ا

برمی خاستند.

ــه مــردم متفــّرق مصــر  ــد و او را ب کشــتنش نظــر دادن کــه انصــار بــه  ــا همیــن ننــگ او را بــس  اّم

مــموالملــوکطبــری:151/5]426/4[(
ُ
یــخاأل وانهادنــد. )تار

نبـردصّفیـن،عمروبنالعاصباندایبلندچنینبانگدرداد: نیـزدر

ای سپاه استوار ایمان! برپا خیزید و از خدای رحمان یاری بخواهید!

کشت. که علی زادۀ  َعّفان را  مرا خبری رنگ به رنگ رسیده 

که بود، به ما بازگردانید! پس شیخ ما را چنان 

عراقیاناوراچنینپاسخدادند:

که بود، برگرداند، که آن پیرمرد احمق را چنان  شمشیر مردم مذحج و َهْمدان نپذیرد 

کــه خداونــد او را پیــش از ایــن آفریــده بــود. ]چنیــن  بــه ســان آفریــده ای جدیــد، آن چنــان 

گذشــت و ایــن، وضعــی اســت دیگــر. کــه  چیــزی ممکــن نیســت؛[ آن، وضعــی بــود 

ندابرآوْرد: پسعمروبنالعاصدیگربار
یا شیخ ما را بازگردانید _ فقط _ و یا خود را از نیزه های ما در امان نبینید!

آنگاه،عراقیانپاسخشدادند:
گشته و ما سرش را زدیم و فروافتاد؟ که پیکرش خشک  چگونه او را بازگردانیم، حال 

ابـوعمـرو،عمـرونیـزمیخواننـدوولیـدبـنعقبـهبـهاونسـبتمیرسـاند:ولیـدبـنعقبـةبـنابـیُمَعیـطبـنابـیعمـرو.
فضـلبـنعّبـاسدرنکوهـشولیـد،نسـبتواقعـیاوراکـهذکـوانصفوریباشـدوبعدهاابـوعمرونامیدهشـد،بهرخاو

میکشـد.بنگریـدبـه:االغانـی،15/1-18.)ن.(
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ــن  ک تری ــن و پا ــه دی ــن ب ــانده؛ آن داناتری ــای وی برنش ــه ج ــن را ب ــن جایگزی ــد بهتری و خداون

کــردار را. در 

ح نهج الباغه تألیف ابن ابی الحدید:  )کتاب صّفین: ص256 و 257 و 454 ]ص228 و 229[؛ شــر

482/1 ]185/5[؛ لسان العرب: 70/14 ]46/11[؛ تاج العروس: 77/8(

آن حــال آوْرد، یــورش روضــه بــن محّمــد بــر اشــتر حــارث بــن مالــک صّفیــن،  در

کهمیگفت:
کسی جز عثمان مباد! خداوند بر شما ذّلت و خواری فروفرستد! نفرین خدا بر 

و اندوه و غم را از شما نزداید! عثمان مخالفی بود با خدای رحمان،
کردید.1 که به عبادت شیطان تن داده و شما یاری اش  همان 

37. سخنان مهاجران و انصار
یـهنوشـت،آمـدهاسـت:»اّدعـانمـودی کـهموالمـانامیرالمؤمنیـنبـهمعاو نامـهای 1.در

برابـرعثمـان،بیعتتوبامننیزسـرنگرفت.بههسـتیامسـوگند! کـهبـاپیمانشـکنیمـندر

اعتراضبهعثمـان[درآمدند  مـنتنهـایکـیازمهاجـرانبـودم؛آنسـانکهایشـان]برآبشـخور

کـهخداونـدهمـۀآنـانرابـر وبیـرونشـدند،مـننیـزدرآمـدموبیـرونگشـتم؛وچنیـننیسـت

فرمـانندادمتـاخطایآن نابینایـیسـاختهباشـد.نیـزبـهایـنکار گـردآوردهودچـار گمراهـی

کسـیرانکشـتمتـاازقصـاصقتـلبـهخـودبیـمورزم.«)اإلمامـةوالسیاسـه: دامـنمـرابگیـرد؛و

غـةواألدِبمبـّرد:157/1]271/1[؛شـرح
ّ
87/1]91/1[؛العقـدالفریـد:284/2]137/4[؛الکامـلفـیالل

نهجالباغهتألیفابنابیالحدید:252/1]89/3[(

کـهثابـتبـنعبـداهللبـنزبیـر 2.َبـاُذریازمدائنـی،ازعبـداهللبـنفائـدروایـتنمـوده

کینـهمـیورزم.«سـعیدبـنخالـدبـنعمـروبـن گفـت:»مـنبـهآنـان بـهشـامیاننگریسـتو

گفـت:»راسـتمیگویـی؛ کشـتند.« کینـهمـیورزی؛زیـراپـدرترا گفـت:»بـهآنـان عثمـان

1.کتـابصّفیـن)ص199]ص178[(؛شـرحنهـجالباغـهتألیـفابنابیالحدیـد)330/1]329/3[(کـهدومصراعآخر
راازآنانداختهاسـت.
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کشـتندوجـّدتـورامهاجـرانوانصـار.«)أنسـاب کافـرانعجـمودرشـتخویشـام مـرا پـدر

َبـاُذری:195/5و372]350/6و134[( األشـراف

کــهابوهریــره  گــزارشرانقــلنمــوده  3.ابنقتیبــه)اإلمامــةوالّسیاســه:92/1]96/1[(ایــن

گفتنــد: بــهوی یــهدرصّفیــندرآمدنــدواوراانــدرزدادنــدو ابوالــدرداء1ازحمــصنــزدمعاو و

تــوبیشتر  از کــههــمفضیلــتوهــمپیشــینۀاو یــه!چــرابــاعلــیمیجنگــی؛حــالآن  »ایمعاو

کــهاوازمهاجــراننخســتینوپیشــینهداردرعمــل تــوســزاوارتراســت؛چــرا بــرایخافــتاز و

ــه ــود.هــاب زمــرۀ]ســپاهنبــرد[احــزابب کــهپــدرتدر ــوآزادشــدهایهســتی ت نیکــواســتو

کــهعــراقبایــدبــرایمــادوستداشــتنیتر خــداســوگند!مــاایــنپنــدرابــهتــونمیگوییــم

نیســتشــدن،وســامانیافتگــیرابیــشاز ازشــامباشــد؛بلکــهزنــدهمانــدنرابیــشاز

یــم.« نابســامانیدوســتمیدار

کـهبـرایخافـتشایسـتهترازعلـیهسـتم؛اّمـابـا یـهپاسـخداد:»مـناّدعـانـدارم معاو

تـو بـه را آنـان »هـرگاه گفتنـد: بسـپارد.«آندو مـن بـه را قاتـانعثمـان تـا نبـردمیکنـم وی

گفـت:»مـننیـزمـردیازمسـلمانانخواهـمبـود.پـسنـزدعلـی بسـپارد،چـهخواهـدشـد؟«

گزینشخلیفهرابهشوراوانهم.« گرقاتانعثمانرابهشماسپرد، روید؛ا

گفـت:»ایشـمادوتـن!بـه بـهلشـکرعلـیبازآمدنـد.اشـتربـهسـویآندوآمـدو آندو

پـیقاتـان کـهویدر کردیـد گمـان یـهشـمارادرشـامفـرودنیـاوْرد؛بلکـه یقیـندوسـتِیمعاو

کشـتند؛پـس کـهاورا کسـانی یافتیـدوپذیرفتیـد؟از کـسدر عثمـاناسـت.ایـنراازچـه

کـهیـاورویبودنـد؛ کسـانی کـهبـرقتـل؟یـااز گناهشـانراسـتگودانسـتید،چنـان آنـانرابـر

گـزارشدرسـتنیسـت؛زیـراابوالـدرداءبـانـامعویمـریـاعامـر،آنصحابـی 1.دراإلمامـةوالّسیاسـهچنیـنآمـده،اّمـاایـن
کشـتهشـدنعثمـاندرگذشـت.برخـیمـرگویرادو معـروف،بـهنقـلمشـهورتربـهسـال32یعنـیسـهسـالپیـشاز
سـالپیـشازقتـلعثمـاندانسـتهوبعضـینیـزسـالمرگـشرا31گفتهانـد.بنگریـدبـه:المعـارفابنقتیبـه:ص268؛
سـدالغابـه:319/4؛

ُ
اإلسـتیعاب:قسـمتسـوم/1229و1230؛قسـمتچهـارم/1646و1648؛المنتظـم:18/5؛أ

یـخ:262/2؛اإلصابـه:45/3وجـزاینهـا.)غ.( الکامـلفـیالّتار
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کـه کسـانی نـدارد.یـااز کـهمنفعتـیرابـهسـویخویـشمیکشـد،اعتبـار گواهـیکسـی پـس

یـهکهاّدعا یافتنـد،اّمـاکنـارهگرفتنـد؟یـاازمعاو گنـاهعثمـانرادانسـتندوحکـمقتلـشرادر

 داردعلـی،عثمـانراکشـت؟تقـوایخـداراپیـشگیریـد؛کـهمـاحاضـربودیموشـماغایب؛ 

وداوریمابرغایبانحّجتاست.«

گفتنـد:»تـورافضیلتـی آندودرآنروزبازگشـتندوصبـحفـردانـزدعلـیآمدنـدوبـهاو

کـهجوانمـردیبـهسـوییکـیازسـفیهانپیمایـد. اسـتانـکارنشـدنیوراهـیراپیمـودهای

گـرچنیـنکنـیوبـازهـماوباتو یـهازتـومیخواهـدکـهقاتـانعثمـانرابـهویبسـپاری.ا معاو

بجنگـد،مـادرکنـارتـوخواهیمبود.«علیگفت:»آنقاتانرامیشناسـید؟«گفتند:»آری.«

گفـت:»پـسآنـانرادسـتگیرنماییـد!«آندونـزدمحّمـدبـنابیبکـروعّمـاربـنیاسـرو علـی

کنیم.« کهدسـتگیرتان گفتند:»شـماازقاتانعثمانهسـتیدومافرمانداریم اشـتررفتندو

گفتنـد: گفتنـد:»مـاعثمـانراکشـتیم.«آندو پـسبیـشاز10000مـردبـهسـویآندوآمدنـدو

»ایـنکار]=پیـداکـردنقاتـانعثمـان[راکاریسـختمیبینیم.معاویـهحقیقتامررابرما

کردکهقاتانعثمانتعدادیاندکهستند[!« پوشاند]وبهماتلقین

سـپسابوهریـرهوابوالـدرداءبـهمنـزلگاهخویـشدرحمـصبازگشـتند.چـونبـهحمـص

کهرفتهبودند،پرسـید.آندو کردوازجایی رسـیدند،عبدالّرحمانبنعثمان1باآندودیدار

ماجـرایخویـشرابـهاوگفتنـد.گفـت:»شـگفتاازشـمادوتـنکـهازاصحـابرسـولخدا؟ص؟ 

گـردسـتخـودرا]ازشـرکتدرجنـگصّفیـن[نـگاهداشـتید، هسـتید!هـابـهخـداسـوگند!ا

زبانتـانرا]درمسـألۀقاتـانعثمـان[نـگاهنداشـتید.آیـانزدعلـیمیرویدوقاتانعثمـانرااز

گـرمهاجـرانوانصارخونعثمانرامحترممیشـمردند، اومیجوییـد؛حـالآنکـهمیدانیـدا

ویرایـاریمیکردنـدوبـاعلـیبدیـنشـرطپیمـانمیبسـتندکـهقاتـاناوراقصـاصنمایـد؛

1.دوتـنبـهایـننـامهسـتند؛یکـیعبدالّرحمـانبـنعثمانبـنعبیداهللتیمـی،برادرزادۀطلحـۀتیمی،ازاسـامآوردگان
فتـحمّکـهکـههمـراهابنزبیـردرمّکـهکشـتهشـد؛ودیگـریعبدالّرحمـانبـنعثمـانبـنمظعـونکهشـایدهمیناسـت

کـهبـاابوهریـرهودوسـتش]=ابوالـدرداء[ماقـاتنمـودوآندوراانـدرزگفـت.)غ.(
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آیـاچنیـنکردنـد؟شـگفتترازایـن،رویگردانـدن]وناخشـنودیتان[ازکارآنهـااسـتوایـن

 کـهبـهعلـیمیگوییـد:›گزینـشخلیفـهرابـهشـورابسـپاروخافـتراازعهـدۀخویـشبـردار!‹ 

کـهخشنودگشـتگانازعلـی،بهتـرازناخشـنودانازویهسـتند؛ونیـز وخودتـانمیدانیـد

بیعـتکننـدگانبـاویبهتـرازآنـانکـهبـااوبیعـتنکردند.وانگهیفرسـتادگانمردیشـدهاید

کهخودشازآزادشـدگاناسـتوخافتبرایشروانباشـد!«پساینسـخنویوآندو،شـایع 

وپراکندهگشتومعاویهبرآنشدکهاورابهقتلرساَند؛اّماماحظۀخاندانشرانمود.

کــهابوامامــۀباهلــی   عبــارتابنمزاحــم)وقعــةصّفیــن:ص213]ص190[(چنیــناســت

یــه! گفتنــد:»ایمعاو نــزداودرآمدنــدو کردنــدو یــهبودنــد،حرکــت کــهبــامعاو ابوالــدرداء1 و

ــرای ب ــرو ــوبیشت ت ــهخــداســوگند!پیشــینۀمســلمانیاشاز ــاایــنمــردمیجنگــی؟ب چــراب

تــوســزاوارتروپیونــدخویشــاوندیاشبــاپیامبــر؟ص؟نزدیکتــراســت.پــسبــرچــه خافــتاز

ــااومیجنگــم؛ ــرایخونخواهــیعثمــانب گفــت:»ب ــه ی ــاویمیجنگــی؟«معاو اساســیب

زیــراویقاتــانخلیفــهراپنــاهدادهاســت.بــهاوبگوییــد:›قاتــانعثمــانرابــرایقصــاصبــه

کننــدهبــاویخواهــمبــود.‹« مــابســپارد؛آنگاه،درمیــانمــردمشــام،مــننخســتینبیعــت

گفــت:»ایشــانهمیــن یــهرابــاویدرمیــاننهادنــد.علــی نــزدعلــیرفتنــدوســخنمعاو آندو

کاســۀچشمهاشــان کــهتنهــا کــهمیبینیــد.«پــس20000مــردزرهپــوشیــابیشتــر کســانند

گــرخواهنــدخــون کشــتیم؛پــسا گفتنــد:»همــۀمــاعثمــانرا پیــدابــود،بیــرونشــدندو

مــامطالبــهنماینــد!« عثمــانرااز

قاتـان از آیـا « گفـت: ابوالطفیـل بـه یـه کـهمعاو گذشـت ـد)ص139(
ّ
4.درهمیـنمجل

یـاریاش  و بـودم ناظـر و آنجـاحاضـر در اّمـا »نـه؛ گفـت: بـودی؟« امیرالمؤمنیـن عثمـان

نیـزویرایـاریننمودنـد.«بـههمـۀ گفـت:»زیـرامهاجـرانوانصـار نکـردم.«پرسـید:»چـرا؟«

بنگریـد. آنسـخن

1.بهپانوشتپیشیندرهمینزمینهبنگرید.)غ.(
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کــهبیــشازقاضــیابواســحاقســعد_بــنابراهیــم کــسراندیــدم گویــد:»هیــچ 5.شــعبه

گویــد.هیــچمــردیاز بــنعبدالّرحمــانبــنعــوفمدنــیُزْهــری)د.125(_ازمــردانمدینــهبــد

ایــنزمینــهبــااو کــهاورادروغگــومیشــمرد.در مدینــهرابــرایگواهــینــزدشنمیبــردم،جــزایــن

کر:83/6  یــخمدینــةدمشــقابنعســا ســخنگفتــم.گفــت:›مــردممدینــهعثمــانراکشــتند.‹«)تار

)]223/20[

کـهابومسـلمخوالنی، کـرده گـزارش یـخمدینـةدمشـق:319/7]220/27[( کر)تار 6.ابنعسـا

کـهازمکفـوفچنیـنشـنید:»بارخدایـا؛عثمـانونسـلشرالعـن تابعیـن،درمدینـهبـود از

بـارۀعثمانچنینگویی؟ایمـردممدینه!همۀ فرمـا!«ابومسـلمگفـت:»ایمکفـوف!آیـادر

کیفـردهـاد!ایمـردم یـااوراتنهـانهادیـد؛پـسخداونـدهمـهرا کشـتیدو شـمایـاعثمـانرا

مدینـه!همانـاشـماازقـومثمـودبدتریـد؛زیـراآنـانمادهشـترخداراکشـتندوشـماخلیفۀخدا

گرامیترازمادهشتراواست.« را؛وخلیفۀخدانزداو

گاهنمودنپژوهنـدگانازدیدگاهصحابه نقلاینخبر،آ امینـیگویـد:تنهـاهـدفمـااز

گذارندگانعثماناسـت.اّما بـارۀاهـلمدینـهوجـایداشـتنآنـاندرمیـانقاتـانیـاتنها در

که یافت بارۀاینمردمراازسـخنمالکاشـترمیتواندر پاسـخعقیدۀابومسـلمخوالنیدر

اندکیپیشتـرآوردیم.

ــهســال34برخــیازاصحــابرســولخدا؟ص؟  کــهب 7.واقــدیدرســندخویــشآورده

رفتــارعثمــانودگرگــونســاختنســّنت  از  بــهشــماریدیگــرازاصحــابنامــهنوشــتندو

ایــنزمینــه کارگــزارانویشــکایتنمودنــدودر وحــالوروزســختمــردمبــهســببرفتــار

بــهمدینــه گــرخواهــانجهــادهســتند، کــها ایشــانخواســتند از گفتنــدو بســیارســخن

بــارۀوی یــدوآنچــهرادر آینــد.هیــچیــکازاصحــابرســولخدا؟ص؟ازعثمــاندفــاعنورز

کعــببــنمالــکوحّســان یــدبــنثابــتوابواســیدســاعدیو میگفتنــد،ردننمــود،مگــرز

کــه اوخواســتند از گــردآمدنــدو بــنثابــتانصــاری.ســپسمهاجــرانوجــزایشــاننــزدعلــی

159/9
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گفــت:»مردمــی بــهاو انــدرزشدهــد.پــسعلــینــزدخلیفــهرفــتو گویــدو بــاعثمــانســخن

کــه گفتهانــد.بــهخــداســوگند!ندانــم بــارۀتــوبــامــنســخن کــهفراپشــتمــنهســتند،در

کاریرهنمــوننشــوم ــه ــوراب ت کــهخــودتندانــی؛و ــدارم ــم.چیــزیراســراغن گوی ــوچــه ــهت ب

کــهخــودتنشناســی.تــوهــرآنچــهرامــامیدانیــم،میدانــی.مــادرچیــزیبــرتــوپیشــی

کــهازآنخبــرتدهیــم.تــوهــمازاصحــابرســولخدا؟ص؟بــودیوآنچــهرا نجســتهایم

ــونیــزشــنیدی.فرزنــدابوقحافــهوفرزنــد ــونیــزدیــدی؛وآنچــهرامــاشــنیدیم،ت مــادیدیــم،ت

تــوســزاوارترنبودنــد.ازلحــاظپیونــدخویشــاوندیبــا کــردنبــهحــق،از خّطــاببــرایعمــل

کــه بــهافتخــاردامــادیاورســیدی نیــزبــهوینزدیکتــرهســتیو رســولخدا؟ص؟تــوازآندو

کــهبــه نیســتی کــور گیــر،خــدایرا!تــو نظــر بــارۀخویــش،خــدایرادر آندونرســیدند.پــسدر

کــهبــهتــوتعلیــمدادهشــود.« نــاداننیســتی تــوبینایــیبخشــیدهشــودو

بـاخویشـاوندانت گـرتـوبـهجـایمـنبـودیو گفـت:»بـهخـداسـوگند!ا عثمـانبـهوی

درمانـدگان  و مـیزدودی را کسـانی تنگدسـتی و میکـردی1 رعایـت را خویشـاوندی  حـّق

تـورا گرفتـارانراپنـاهمـیدادی،مـنبـاتـودرشـتخویینمیکـردموتنهایـتنمینهـادمو و

خـدا بـه گماشـتم. کار بـه را عمـر کارگـزاران همـان نیـز مـن نمینمـودم. مامـت و عتـاب

نبـود؟« کـهسـزاوار کارنگماشـت،بـاآن سـوگندتمیدهـم!مگـرعمـرمغیـرةبـنشـعبهرابـه

کـه را ابنعامـر کـه میکنـی مامـت مـرا چـرا »پـس پرسـید: عثمـان »آری.« گفـت: علـی

خویشـاوندنزدیـکمـناسـت،بـهکارگماشـتهام؟«علـیگفـت:»سـبب]مامـت[راخواهـم

کـهرابـهکارمیگماشـت،پـایبـرگـوش]وصـورت[ویمینهـاد گفـت.عمـربـنخّطـابهـر

کتـابوسـّنتمیپنـدارد  کارهـایدوروجـداافتـادهاز کننـدۀ کـهایـنسـخنخویـشراتوجیـه  1.بـهایـنمـردبنگریـد
وبخشـشهایشازغنیمتهـاوزکاتبـهبنیامّیـهرانیکـیبـهخویشـاوندانمیانـگاردوسـپردنخروارهـازروسـیمبـه
مـردانآشـوبگروصاحبـانشـورشهایسـیاهرازدودنتنگدسـتیمیپنـداردوبازگردانـدنَحکـموپسـرانش،آنرانـده
یـد؛اّمـاجـای گرفتـارانودرمانـدگانمیدانـد!اورابـاپنـدارشواگذار شـدگانپیامبـربزرگـوار،بـهمدینـهراپنـاهدادنبـه
کسـیچونامیرالمؤمنین؟ع؟راباحّجتخویشمغلوب کهویمیخواهدباچنینیاوههایی شـگفتیبسـیاراسـت

نماید!

160/9
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ناپسـند[اومیشـنید،ویراتهدیـد بـارۀ]رفتـار کلمـهایدر گـرانـدک ]وخـوارشمیکـرد[وا

یـدهوبا اوحسـابمیکشـید.اّمـاتـوچنیـننمیکنـی؛بلکـهسسـتیورز مینمـودوسـختاز

گفـت:»آنـانخویشـانتـونیـزهسـتند.«علـیپاسـخ کـردهای.«عثمـان خویشـاوندانتمـدارا

کسـانیجـز داد:»بـههسـتیامسـوگند!پیونـدخویشـاوندیآنـانبـامـننزدیـکاسـت؛اّمـا

آوْرد؟«علـی کار یـهرابـر کـهمعاو گفـت:»مگـرعمـرنبـود ایشـانشایسـتگیدارنـد.«عثمـان

کنونخودت یرفـأ]غـامعمـر[ازویمیترسـیدوفرمـانمیبـرد؛اّمـاا یـهبیـشاز گفـت:»معاو

بـهمـردم گرفتـه؛و رابـدونرضایـت]ومشـورتبـا[تـودرچنـگخـود کـهاوامـور میدانـی

تـوبـرضـّدویاقدامـی میگویـد:›ایـنفرمـانعثمـاناسـت.‹وایـنخبـربـهتـومیرسـدو

کهبهنامتومیکند،تغییرنمیدهی[!« کارهاییرا نمیکنی]و

 97/5 طبـری: الملـوک و مـم
ُ
األ یـخ تار ]174/6[؛ 60/5 َبـاُذری: األشـراف أنسـاب بـه: بنگریـد

ابنخلـدون: یـخ تار 168/1؛ ابوالفـداء: یـخ تار ]275/2[؛ ابناثیـر:63/3 یـخ الّتار فـی الکامـل ]336/4[؛

�]593/2[ 391/2

گـزارش 8.ابنسـعد)الّطبقـاتالکبـرٰی:47/3چـاپلیـدن]67/3[(بـهنقـلازمجاهـد،

بلنـدایخانـهاشبرمحاصرهکنندگانُمشـِرفشـدوگفـت:»ایمردم! کـهعثمـاناز نمـوده

بـرادردینیتانهسـتم.«...چونسـرباززدنـد،عثمانگفت: کـهمـنامیـرشـماو مـرانُکشـید؛

ایشـانباقی کسـیرااز کندگیبُکشو کیفردهوایشـانراباپرا »بارخدایا!آنانرایکبهیک

ایشـانرا قتـلعثمـان[شـماریاز فتنـه]یپـساز گویـد:»پـسخداونـددر مگـذار!«مجاهـد

مبـاح را مـردم روزهمـهچیـز کـهسـه گسـیلداشـت بـهمدینـه را تـن 20000 یزیـد و کشـت

کردند؛زیراایشان]باقاتانعثمان[سازشنمودهبودند.« دانستندوهرچهخواستند،

یـاریاش از کـهعثمـانراتنهـانهادنـدو وجـزایشـان بـارۀانصـار حّسـانبـنثابـتدر

کردنـد،سـرودهاسـت: کمـک بـهقتلـش کشـیدندو دسـت
که مرگش فرارسید، انصار تنهایش نهادند. کارگزارانش از انصار بودند، وقتی  گرچه 
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کســی از بدگویــی مــن در بــارۀ طلحــه و زبیــر  خ داد، چــه  کــه مقــّدر بــود، ر کــه حادثــه ای  گاه  آن 

در آن ماجــرا عذرخــواه مــن خواهــد بــود؟

کار پرداختند. محّمد بن ابی بکر و فراپشتش عّمار آشکارا به این 

کــه آنــان چیــزی بگوینــد، اخبــار را جویــا می شــد، حــال  علــی هــم در خانــه نشســته بــود و بــی آن 

کــه خبرهــا نــزد خــودش بــود. آن 

کــه می خواســت ]= فرمانروایــی[، دســت  کــه آرامــش و وقــار داشــت، بــه ســوی آن چــه  در حالــی 

بیعــت دراز نمــود. )ُمــروج الّذهــب: 442/1 ]364/2[؛ العقــد الفریــد: 267/2 ]112/4[(

ثـور بـن حمیـد آمـده، )]273/15[ 458/4( کر ابنعسـا دمشـق مدینـة یـخ تار  در کـه چنـان

اسـت: گفتـه عثمـان قتـل بـارۀ در هالـی ابومثّنـی

کــوچ نمــود؛ زیــرا آنــان راهــی جــز  کــوچ داده شــد، از نــزد مــردم یثــرب  خافــت چــون از جــای خــود 

راه هدایت پیمودند.

کــه خداونــد دیــد حریــم عثمــان را شکســتند، خافــت از نــزد اهــل مدینــه بــه مــردم اهــل  گاه  آن 

و شایســتۀ وراثــت آن رســید؛

گمراهــی هدایــت نکنــد!  گنــاه، خــون او را ریختنــد. خدایشــان از  کــه بــه ســتم و  کســانی  همــان 

چــه خونــی را ریختنــد!

کــه حریــم صاحــب حــق ]= عثمــان[ و بانویــی باحرمــت ]= نائلــه همســر عثمــان[  همــان کســانی 

را شکســتند. پــس دِر چــه شــّری را بــر یــاران خــود گشــودند!

کــه از آن خــون  گشــوده شــد[ ســپاهی ]از شــام[ بودنــد عبــوس چهــره  کــه  ]و آن در شــّری 

می چکید و بر تن قهرمانانش ساح بود و مرگ عثمان را صا می دادند.

اثــر  بــر  کــه انگشــتان را می پوشــاند و  گیــر  کــف داشــتند و زره هــای فرا تیــز در  شمشــیرهای 

بافتشــان خطــوط زیبــا در آن هــا پدیــد آمــده بــود. 

گرفتنــد و آن فــرد آدم کــش  گونــه ای در تنگنــا و محاصــره قــرار  کننــدگان بــه  بیشــینۀ محاصــره 

کشــتن عثمــان. کشــته شــد، بــه خاطــر  در میــان ایشــان نیــز 

بدیــن ســان، چشــمانی روشــن و دل هایــی شــاد شــد. و در برابــر دیــدگان خون خــواه، چــه بســا 

خ دهــد. خونخواهــی ر

161/9
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38. نامۀ مردم مدینه به اصحاب در مرزها

کهچونمردمرفتارعثمانرادیدند، کرده گزارش طبریازطریقعبدالّرحمانبنیسار

کنـدهدرمرزهـا گـونوپرا گونا اصحـابپیامبـر؟ص؟درمدینـهبـهدیگـراصحـابدرجایهـای

نوشـتند:»شـماحرکـتکردیـدتـادرراهخداونـد؟زع؟جهادکنیدو]درایـنکار[خواهانحفظ

دیـنمحّمـد؟ص؟هسـتید؛اّمـاایـندیـنبـهدسـتکسـیکـهپشـتسـرشـمااسـت،تبـاهشـده 

یـد!«درعبـارتابناثیـر گشـتهاسـت.پـسبیاییـدودیـنمحّمـد؟ص؟رابـرپـایدار ووانهـاده

یـد!«وعبـارت آمـدهاسـت:»خلیفـۀشـمادیـنمحّمـدراتبـاهسـاخته؛پـسآنرابـرپـایدار

ابنابیالحدیـدچنیـناسـت:»خلیفـۀشـماآنراتبـاهنمـوده؛پـسبرکنـارشسـازید!«سـپس

کشـتند.)تاریـخاألمـمو دلهـابـرضـّدعثمـاندگرگـونشـدوازهـرسـویرویآوردنـدتـااورا

الملـوکطبـری:115/5]367/4[؛الکامـلفـیالّتاریـخابناثیـر:70/5]287/2[؛شـرحنهـجالباغـهتألیـف

)]149/2[ 165/1 ابنابیالحدیـد:

کــه گــزارشنمــوده یــخاألمــموالملــوک:336/4[ازطریــقمحّمــدبــنمســلمه همــو]تار

رفتــار از بــهســال34برخــیازاصحــابرســولخدا؟ص؟بــهبرخــیدیگــرنامــهنگاشــتندو

گفتنــد:»بدیــنجــایروی بــهآنــان عثمــانودگرگــونســاختنســّنتشــکایتنمودنــدو

بــارۀعثمــانفــراوان گــرخواهــانجهــادهســتید،جهــادنــزدمــااســت.«مــردمدر کــها یــد؛ آور

گفتنــد. ــارۀوی ب گفــت،در ــوان کســیت ــارۀ ب کــهدر گفتنــدوزشــتترینســخنانیرا ناســزا

بازشــان کار ایــن کــساز ــاهیــچ اصحــابرســولخدااینهــارامیدیدنــدومیشــنیدند؛اّم

ــنثابــتوابواســیدســاعدی  ــدب ی ــِنانــدک:ز  نداشــتوازخلیفــهدفــاعنکــرد،مگــرچنــدت

گردآمدنــد  کعــببــنمالــکوحّســانبــنثابــت.پــسمهاجــرانوجــزایشــاننــزدعلــی  و

انــدرزشدهــد.آنگاه،علــینــزدعثمــانرفــت  گویــدو کــهبــاعثمــانســخن اوخواســتند از  و

ــد
ّ
گــزارشتــاپایــاندرهمیــنمجل کــهفراپشــتمــنهســتند....«ایــن گفــت:»مردمــی بــهاو و

گذشــت. )ص74(
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39. نامۀ مهاجران به ]اصحاب و تابعین در [ مصر

بسـماهللالّرحمـنالّرحیـم.ازمهاجراننخسـتینوبازماندگانشـورابـهصحابهوتابعین

یابیـد،پیـشازآنکهاهلشرابهنابودیکشـد؛ درمصـر؛اّمـابعـد:بـهسـویمـاآییـدوآنرادر

گشـتهواحکامدوخلیفهتبدیلیافته کتابخدادگرگونوسـّنترسـولخدادیگرسـان که

را مـا نامـۀ نیکـی، بـه ایشـان وپیـروان بازمانـدگاناصحـابرسـولخدا  از کـس اسـت.هـر

کـهبـهسـویمـاآیـدوحّقمـانرابازگیـردوبهماسـپارد. بخواَنـد،بـهخـداسـوگندشمیدهیـم

کـه یـد،بـهسـویمـاآییـدوحـقرابـرهمـانشـیوۀروشـن قیامـتایمـاندار گـربـهخـداوروز ا

کـهحّقمارا ید؛ پیامبرتـانرابـاآنوداعگفتیـدوخلفـابـاآنازشـماجـداگشـتند،بـرپـایدار

بـهدسـت بـرامـوالعمومـیمـادسـتانداختـهشـدهومیـانمـاو  ازچنگمـاندرآوردنـدو

پیامبـرمـا،خافـتپیامبـری  کارمـانفاصلـهافکنـدهشـدهاسـت.خافـتپـساز  گرفتـن

گـردد،آنرا بـرچیـزیچیـره کـس کـههـر گزنـده اّمـاامـروزحکومتـیاسـت بـود؛ ورحمـت

میخورد.«)اإلمامةوالسیاسه:32/1]37/1[(

40. نامۀ مردم مدینه به عثمان

گزارش مـموالملـوک:116/5]369/4[(ازطریـقعبـداهللبنزبیـر،ازپدرش
ُ
یـخاأل طبـری)تار

بـراومحاّجـه  کـهمـردممدینـهبـهعثمـاننامـهنگاشـتندواورابـهتوبـهفراخواندنـدو کـرده

اودسـتنمیکشـندتـایـاویرا کـههرگـزاز بـهخـداسـوگندشدادنـد کردنـدو واعتـراض

کـهبـرعهـدۀاواسـت،بـهایشـانبازگرداَنـد.چـونعثمـاناز یـاحـّقخداونـدیرا بکشـندو

گشـت،بـاخیرخواهـانوخاندانـشبـهمشـاورهپرداخـت.همـۀایـن کشـتهشـدنبیمنـاک

خبـرخواهـدآمـد.

اجماع و خلیفه

گروهـیازایـندو ایـنحدیثهـایانبـوِهرسـیدهازیکایـکصحابـۀمهاجـروانصـاریـا

162/9
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کـهتنهـاچهـارتـناز کـهبـه200خبـرمیرسـد،بـهمـامیآمـوزد دسـتهویـامجموعـۀصحابـه

یـدبنثابت، صحابـهبـاهمـۀآنـاندرمخالفـتبـاعثمانونکوهشویهمداسـتاننبودند:ز

حّسـانبـنثابـت،کعـببـنمالـک،و]ابـو[اسـیدسـاعدی.جـزاینـان،یکایـکصحابهیـاکار

عثمـانراسـاختندیـاایـنکارراتحسـیننمودندیابهقتلشبرانگیختندیـابدعتهایشرابه

گـوشدیگـرانرسـاندندیـامـردمرابرویشـوراندندودرنابسـامانکردناوضاعشکوشـیدندیا

بـابدگفتـنازویبـدوگسـتاخیورزیدنـدیـارفتـارشرابـهنقـدکشـیدندوامـربهمعـروفونهی

گرفتـه،یـاریاشراوانهادنـد.درایـنمیـان،مخالفـانو کنـاره ازمنکـرشنمودنـدویـاازوی

شـورندگانبـرویرارفتـاریزشـتنبـودتـاازآننهـیشـوندودرجانـبخلیفـهحّقـینبـودتابه

د)ص157(ازموالمانامیرالمؤمنین؟ع؟گذشـت،ماجرای
ّ
آنبگراینـد.چنـانکـهدرهمیـنمجل

گـردآوَردوهمـهرا گمراهـی کـهخداونـدایشـانرابـر ایـنصحابـهچنیـنبـود:»چنیـننیسـت

گزینـشخلیفـهدر کـهازاجماعشـانبـر دچـارنابینایـیسـازد.«پـسایـناجماعـیبـودازآنـان

گزینشآغازینحّجتبهشـمارمیرفت، گردرآن آغازخافتبعدازپیامبر،اسـتوارتربودوا

گرنگوییمکهدراینجابیشترشایستگیپیرویدارد. دراینجانیزحّجتاست؛ا

کسیکهبادّقتبهآنچهگذشتودرمتنهایصریحکهازاینکساننقلشده،بنگرد1:

1.موالمانامیرالمؤمنین.

2.عایشهاّمالمؤمنین.

3.عبدالّرحمانبنعوف،یکیازدهتِنبشارتیافتهوازاعضایشورا.

4.طلحةبنعبیداهلل،یکیازدهتِنبشارتیافته.

5.زبیربنَعّوام،یکیازدهتِنبشارتیافته.

یان. 6.عبداهللبنمسعود،رازدارویژۀرسولخدا؟ص؟وازبدر

یان. قرآنوازبدر 7.عّمار،پوستمیاندوچشمپیامبروبهرهمندازشأننزولدر

یان. گشتهبهزبانپیامبرپاکوازبدر 8.مقدادبناسود،ستایش

1.جواباینجملهشرطیپسازچندصفحهخواهدآمد.)م.(
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کوفی،انسانصالحعبادتپیشه. 9.ُحجربنَعِدّی

اإلسـتیعاب]قسـمتچهـارم/1546[  10.هاشـممرقال،ازفضیلتمنـداننیـک،چنانکـهدر
یادشـدهاسـت.

11.جهجاهبنسعیدِغفاری،ازمردانبیعتشجره.

یان. 12.سهلبنحنیفانصاری،ازبدر

یان. 13.ِرفاعةبنرافعانصاری،ازبدر

14.حّجاجبنغزّیۀانصاری.

یان. 15.ابواّیوبانصاری،صاحبخانۀجایفرودرسولخدا؟ص؟وازبدر

یان. 16.قیسبنسعدانصاری،امیرمردمخزرجوانسانصالحوازبدر

یان. 17.فروةبنعمروبیاضیانصاری،ازبدر

یان. 18.محّمدبنعمروبنحزمانصاری،ازبدر

19.جابربنعبداهللانصاری.

یان. 20.َجَبلةبنعمروساعدیانصاری،ازبدر

یان. 21.محّمدبنمسلمۀانصاری،ازبدر

22.عبداهللبنعّباس،بزرگدانایاّمت.

23.عمروبنالعاصی.

کنانیلیثی. ه،ابوالطفیل
َ
24.عامربنواِثل

25.سعدبنابیوّقاص،یکیازدهتِنبشارتیافته.

کسـی »آیـا فرمـود: بـارۀوی در امیرالمؤمنیـن کـه اشـتر؛همـان بـنحـارث مالـک .26
هسـت؟« مالـک همچـون

27.عبداهللبنعکیم.

یفۀعبشمی.
َ

28.محّمدبنابیُحذ

29.عمروبنزرارةبنقیسنخعی.
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30.صعصعةبنصوحان،سرورمردمعبدقیس.

31.حکیمبنَجَبلۀعبدی،شهیدنبردجمل.

32.هشامبنولیدمخزومی.

33.معاویةبنابیسفیان.

کهدرحدیثآمدهاست. یدبنصوحان،ازخوباننیککردار؛چنان 34.ز

35.عمروبنَحِمقُخزاعی،شرافتیافتهبهدعایپیامبر.

36.عدّیبنحاتمطائی،صحابیبزرگ.

37.عروةبنجعد،ازصحابه.

کوفی. 38.عبدالّرحمانبنحّسانعنزی

گشتهبهزبانموالمانامیرالمؤمنین. 39.محّمدبنابیبکربنابیقحافه،ستایش

یادنخعی. کمیلبنز .40

41.عائذبنحملۀطهویتمیمی.

42.ُجْنَدببنزهیرازدی.

کندی. 43.ارقمبنعبداهلل

44.شریکبنشّدادَحْضَرمی.

45.َقبیصةبنضبیعۀعبسی.

کریمبنعفیفخثعمیعامری. .46

47.عاصمبنعوفَبَجلی.

48.َوْرقاءبنسمّیَبَجلی.

کدامبنحّیانعنزی. .49

50.صیفیبنفسیلشیبانی.

51.محرزبنشهابتمیمیمنقری.

52.عبداهللبنحوّیۀسعدیتمیمی.
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53.عتبةبناخنسسعدی.

54.سعیدبننمرانهْمدانی.

55.ثابتبنقیسنخعی.

56.اصعربنقیسحارثی.

57.یزیدبنمکّففنخعی.

58.حارثبنعبداهللاعورهْمدانی.

59.فضلبنعّباسهاشمی.

60.عمروبنُبَدیلبنَوْرقاءُخزاعی.

یادبننضرحارثی. 61.ز

62.عبداهللاصمعامری.

کوفه. کن 63.عمروبناهتم،سا

64.ذریحبنعّبادعبدی.

65.بشربنشریحقیسی.

66.سودانبنحمرانسکونی.

67.عبدالّرحمانبنعدیسابومحّمدبلوی.

کنانیلیثی. 68.عروةبنشییمبنبّیاع

کنانةبنبشرسکونیتجیبی. .69

70.غافقیبنحربعّکی.

کعببنعبده،انسانزاهدعبادتپیشه. .71

72.مثّنیبنمخربۀعبدی.

یان. کنانی،ازبدر 73.عامربنبکیربنعبدیالیللیثی

74.عبیدبنِرفاعةبنرافعزرقی.

75.عبدالّرحمانبنعبداهللجمحی.
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کریبقابضیهْمدانی. 76.مسلمبن

77.عمروبنعبیدحارثیهْمدانی.

78.عمروبنحزمانصاری.

79.عمیربنضابئتمیمیبرجمی.

80.اسلمبناوسبنبجرۀساعدی.

گفتارشـاندر کـسدرسـخنانایـنکسـانوهمانندانشـان_کـه کـههـر وهماننـداینهـا

ـدگذشـتیـاخواهـدآمـد_ژرفکاوانـهبنگـرد،بـهآناجمـاعبیشتـربصیـرتمییابد؛
ّ
ایـنمجل

گریزنیسـتوازپذیرشآنچارهنباشـدوبایسـتآنراحّجتیقاطع کهازنتیجۀآن اجماعی

کننـدگانسـتونهاورکنهـای کـهدرایـناجمـاع دانسـت.چگونـهچنیـننباشـد،حـالآن

جـز و یـان بدر  از راسـتکاری و تقـوا و رأی دیـن،صاحبـان پشـتوانههای و بـزرگان صحابـه،

گربه ایشـان،اّمالمؤمنیـن،چنـدتـنازدهتـِنبشـارتیافتـه،واعضـایشـوراحضـوردارنـد؟ا

گـرازهر چنیـناجماعـیاحتجـاجنگـردد،هرگـزاجماعـیدیگـررانیـزحّجـتنتـوانشـمرد.ا

کوبندهشـمارند؛چه کسـیرسـد،آنرادلیلی یِکاینانتنهاسـخنیدرسـتایشیانکوهش

کننـد! کـههمـۀآنـانبـرسـخنییکسـاناجمـاع رسـدبـهایـن

کـهبـرایفریفتـِن بـاهمـۀاینهـا،بهـایسـخنانبـیارزشبرخـیکسـانروشـنمیشـود

الّنهایـه:12/8]13/8[(:  مـردمعـوامبـهنادانـی،گفتارهایـیآوردهاند،ازجملهابنکثیـر)البدایةو

را گفتهانـد:›هـرکـسعلـیرابـرعثمـانمقـّدمشـمارد،مهاجـرانوانصـار »اّیـوبوداَرُقْطنـی

کوچکشمردهاست.‹اینسخنحقوراستودرستونمکینوزیبااست.« و خوار

کـس ایـناجمـاعپذیرفتـهشـدۀهمـگان،هـر از یـابگرییـد.پـس بخوانیـدوبخندیـد

گشـتهبـهخـداوایمـانآورنـدهمقـّدمشـمارد_چـهرسـدبـه عثمـانرابـرهـرمسـلماِنتسـلیم

بـاد!_مهاجـرانوانصـاروصحابـۀپیشـینو  او بـر کـهصلـواتخـدا مـوالیمؤمنـانعلـی

کوچکشـمردهاسـت.»هرآینه حق از سـوی پروردگارت برای تو  و پیروانایشـانبهنیکیراخوار

آمـده؛ پـس از شـک داران مبـاش.«]یونـس/94[
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41. ماجرای محاصرۀ نخست
عثمـان ضـّد بـر مصـر و بصـره، کوفـه، مدینـه، شـهرهای از مردمـی یـداد، رو ایـن  در

کوفـهوبصـره  کـهمـردمشـهرهای گـزارشنمودهانـد  گردآمدنـد.َبـاُذریوجـزویبـاذکـرسـند

قتـلعثماندرمسـجدالحرامگردآمدنـد.رئیسکوفیانکعببن ومصـریـکسـالپیـشاز

عبـده،ازبصریـانمثّنـیبـنمخربـۀعبـدی،وازمصریـانکنانـةبـنبشـربـنعّتـاببـنعوف

بـارۀرفتـارعثمـانودگرگـونسـاختنسـّنتوانجـامنـدادن سـکونیتجیبـیبودنـد.آنـاندر

کـهبـه گفتنـد:»مـارانرسـد کردنـدو گـو گفـتو تعّهـداتشـخصیوپیمانهـایاالهـیاش

اینسـه ایـنوضـعرضایـتدهیـم]واقدامـینکنیـم[.«پسهمگیبرآنشـدندکههریکاز

مّکـه_نـزدهمرأیـانخویشدر تـنبـهشـهرخـودرودونماینـدۀمخالفـانعثمـان_گردآمـدهدر

گردآینـدواوراملـزمبـهجلـبرضایـتاّمـت   آنمنطقـهباشـد؛وسـالدیگـردرخانـۀعثمـان

بـارۀاورایزنـی اودسـتکشـند[وگرنـه،در کـرد،]از گـرچنیـن وجبـرانخرابیهـاکننـد.پـسا

کردند. نمایند.پسچنین

بـهسـویمدینـهحرکـتنمـود. کوفیـان از تـن بـا200 فرارسـید،اشـتر چـونآنهنـگام

گویـد:»اشـترهمـراه1000مـرددرچهـارگروههمسـفرحرکتنمودکهفرماندهانشـان ابنقتیبـه

یـادبـننضـرحارثـی،عبـداهللبـناصـم یـدبـنصوحـانعبـدی،ز اینـانبودنـد:خـوداشـتر،ز

گـروهنیـزعمـروبـناهتـمبـود.«  عامـری.فرمانـدههـرچهـار

کــهســپس50تــنبــه حکیــمبــنَجَبلــۀعبــدیبــا100تــنازبصریــانحرکــتنمــود

ــادعبــدیوبشــربــنشــریحقیســی  ــنعّب یــحب ــه150رســید.ذر ــانپیوســتندوشمارشــانب  آن

گویــد:»همــۀاینــانهمشــمار وابنمحّرش/محتــرشدرهمیــنجمــعبودنــد.ابنخلــدون

ــد.« ــاچهــارپرچــمحرکــتمیکردن ــروههمــراهب گ مــردممصــردرچهــار

مصریـاننیـز400تـنبودنـد.برخـیآنـانرا500یـا700یـا600یـا1000تـندانسـتهاند.در

کـهایشـان2000تـنبودنـد.درمیـانایشـانایـن شـرحنهـجالباغـهتألیـفابنابیالحدیـدآمـده
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گفتهانـد: کسـان[بودنـد:محّمـدبـنابیبکـر،سـودانبـنحمـرانسـکونی،میسـره_برخـی

ایـنچهار گـروهرایکـیاز قتیـره_سـکونی،وعمـروبـنَحِمـقُخزاعـیکـه ازسرانشـانبـود.هـر

تـنفرماندهـیمیکـرد:عمـروبـنُبَدیـلبنَوْرقـاءُخزاعـی،عبدالّرحمانبنعدیـسابومحّمد

کنانـةبـنبشـرسـکونیتجیبـی. بلـوی،عـروةبـنشـییمبـنبّیـاعکنانـیلیثـی،

روزهـایمحاصـرهپیشـاپیش کـهدر فرمانـدههمـۀایشـانغافقـیبـنحـربعّکـیبـود

گفتـهاسـت:»فرمانـدههمـگانعمـروبـنُبَدیـلُخزاعـی،از همـگاننمـازمیگـزاْرد.طبـری

اصحـابپیامبـر؟ص؟ونیـزعبدالّرحمـانبـنعدیـستجیبـیبودنـد«.

مـردانمدینـه،از چـونایـنسـپاهبـهمدینـهرسـید،بـهخانـۀعثمـانرفتنـدوشـماریاز

بـنیاسـرعنسـی1از مهاجـرانوانصـار،بـههمراهـِیایشـانبرپـایخاسـتند؛ازجملـه:عّمـار

یـان،حّجـاجبـنغزّیـهازصحابـۀپیامبـر،وعامـربـن بدر یـان،ِرفاعـةبـنرافـعانصـاریاز بدر

بنیکنانـهبـود. کـهاز یـان بدر بکیـراز

اسـت: آمـده ابنعبدرّبـه_ گـزارش  _در یـه معاو بـه عثمـان، همسـر نائلـه، نامـۀ  در

گـذار بـنیاسـروطلحـهوزبیـروا کارخـودرابـهعلـیومحّمـدبـنابیبکـروعّمـار »مصریـان

کسـانیاز کـهآنمـردمرابـهقتـلعثمـانفرمـاندادنـد.همـراهایشـان اینـانبودنـد کردنـدو

قبیلههـایخزاعـه،سـعدبـنبکـر،هذیـل،وطایفههایـیازجهینـهومزینـهونبطیـانیثـرب

اقـدامبـرضـّدعثمـانبودنـد.« اینـانازسرسـختترینمـردمدر نیـزبودنـدو

کـهپیشتـر العقـدالفریـدوجـزآندوآمـده أنسـاباألشـرافو درخبـرسـعیدبـنمسـّیبدر

بـنیاسـرصـورتپذیرفته وعّمـار ابـوذر کارهـایخطـاازعثمـاندرحـّقعبـداهللبـنمسـعودو

وهمپیمانانشـان،بـهسـببرفتـارعثمـانبـاابـوذر،   بـودومـردمهذیـلوبنیزهـرهوبنیغفـار

کینهبهدلداشتند. او ومردمبنیمخزوم،بهسببرفتارعثمانباعّماربنیاسر،از

بـه ایـنقبایـلبودنـد:بنیزهـره گـزارشمسـعودیآمـدهاسـت:»درمیـانآنمـردم  در

1.درهمۀچاپهایپیشین»عبسی«آمده؛اّما»عنسی«درستاست.)غ.(

)239(
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کـهازهمپیمانـانایشـانبـهشـمارمیرفـت؛هذیـلکهعبـداهللبن خاطـرعبـداهللبـنمسـعود

همپیمانـان و غفـار عّمـار؛ سـبب بـه همپیمانهاشـان و بنیمخـزوم بـود؛ آنـان  از مسـعود

ایشـانبـهسـببابـوذر؛تیـمبـنمـّرهبـرایهمراهیبـامحّمدبنابیبکـر؛وجزاینـانکهکتاب
گرفتند.«1 گنجایشیادکردشانراندارد.پسعثمانرابارنخستدرمحاصره ما

نامۀ مصریان به عثمان

گزارش مـموالملـوک:116/5]369/4[(ازطریـقعبـداهللبنزبیـر،ازپدرش
ُ
یـخاأل طبـری)تار

ایشـانبروی کهمصریاندرسـقیا2یاذیخشـب3نامهایبهعثماننوشـتندویکیاز نموده

کـهاوراازخانهبیرون واردشـدوآنرابـهاوداد.اّمـاعثمـانبـهآننامـهپاسـخنـدادوامـرنمـود

آننامـهآمـدهبـود:»بسـماهللالّرحمـنالّرحیـم.اّمـابعد؛پسبدانکـهخداوندحال  سـازند.در

وروزمردمـیرا]ازخوبـیبـهبـدیوبـهعکـس[دگرگـوننکنـدتاخودشـانحـالوروزخویش

زندگانیدنیاهسـتی]وسـختبهآن کنوندر رادگرگـونکننـد.پـسخـدایرا؛خـدایرا؛تـوا

کـنوبهـرۀخویـشاز کامـل چشـمدوختـهای[؛پـسوضـعخـودرابـانظرداشـتبـهآخـرت

گـوارانخواهـدبـود. کنـی،دنیـانیـزبرایـت گـرآخـرترافرامـوش کـها آخـرترافرامـوشنسـاز4؛

یـمو راهاوخشـنودیمیورز کـهبـهخـداسـوگند!مـابـرایخداونـدخشـممیگیریـمودر بـدان

بـاذری:26/5و59]134/6  أنسـاباألشـراف ابنسـعد:49/3]66/3[؛ تألیـف الکبـرٰی الّطبقـات بـه: بنگریـد .1
یـخاألمـموالملـوکطبـری: و173[؛اإلمامـةوالسیاسـه:34/1]35/1[؛المعـارفابنقتیبـه:ص84]ص196[؛تار
114[؛ و و108 106/4[ و269 و263 الفریـد:262/2 العقـد ]362/2[؛ 441/1 هـب:

ّ
الذ ُمـروج ]369/4[؛ 116/5

ابنخلـدون: یـخ تار ]280/2[؛ ابناثیـر:66/3 یـخ الّتار فـی الکامـل ]56/3-58[؛ و124 الّنضـره:123/2 الّریـاض
ابنکثیـر: تألیـف الّنهایـه و البدایـة ابنابیالحدیـد:102/1]140/2[؛ تألیـف الباغـه نهـج 393/2]593/2[؛شـرح
الّصواعـق 170/7و173و174]194/7و195و197[؛حیـاةالحیـواندمیـری:53/1]77/1[؛اإلصابـه:411/2؛

�]261/2[ الخمیـس:259/2 یـخ تار سـیوطی:ص106]ص148[؛ الخلفـاء یـخ تار المحرقـه:ص69]ص116[؛

2.ازپاییندستتریندرههایتهامه.]بنگریدبه:معجمالبلدان:228/3�[

کهگذشت،درهایبودهبهفاصلۀیکشبازمدینه. 3.چنان

ـفنیـزدرپانوشـتیـادآورگشـته،گویـابـااقتبـاسازقـرآنکریم»ال
ّ
4.درمتـنآمـده:»التلبـس....«چنـانکـهجنـابمؤل

تنـس....«درسـتباشـدوترجمـهنیـزبـرهمینپایـهصورتپذیرفـت.)م.(
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گمراهـینمایـانو یـا شمشـیرهامانراازدوشنمینهیـمتـایـاتوبـۀآشـکارتبـهمـارسـدو

کهباتومیکنیم، کاری تو؛وخداونددر آشـکارت!ایناسـتسـخنماباتووخواسـتۀمااز

ماراموّجهمیداند.والّسام.« عذر

تعّهدسپاری خلیفه به عمل کردن به کتاب و سّنت در سال 35

گـزارشابومخنـفآورده  َبـاُذری)أنسـاباألشـراف:62/5]179/6[(بـاذکـرسـندبـهنقـلاز

کـهمصریـانبـهمدینـهدرونگشـتندوبارنخسـتهمراهدیگرانخانۀعثمـانرادرمحاصره

تـانـزدایـنمـردمروم  گفـت:»بگـذار بـهاو  گرفتند....مغیـرةبـنشـعبه]نـزدعثمـان[1آمـدو

وببینـمچـهمیخواهنـد!«پـسبـهسـویآنـانرفـت.چـونبـهآنـاننزدیـکشـد،بـراوبانـگ

بازگشـت. وی پـس بازگـرد!« فاسـق؛ ای بازگـرد! بـدکار؛ ای بازگـرد! یکچشـم؛ »ای زدنـد:

آنـانرابـه گفـت:»نـزدایـنمـردمروو بـهاو سـپسعثمـان،عمـروبـنالعـاصرافراخوانـدو

کتـابخـداوجلـبرضایتوجبرانآنچهناخشنودشـانسـاخته،فراخـوان!«چونویبه

مـردمنزدیـکشـد،سـامداد.آنـانگفتنـد:»خدایـتسـامنگویـد!ایدشـمنخـدا؛بازگرد!

اعتمـاد.« نـهدرخـور یمو ایزادۀنابغـه؛بازگـرد!تـورانـهامیـنمیشـمار

کارایشانتنهاباعلیبنابی طالب گفتند:»چارۀ ]عبداهلل[بنعمروجزاوبهعثمان

کسـیرانـزدعلـیفرسـتاد[2وچـونعلـینـزدویرفـت،عثمـانبـهاو اسـت.«]پـسعثمـان

گفـت:»ایابوالحسـن!نـزدایـنمـردمرووآنـانرابـهکتـابخـداوسـّنتپیامبـرشفراخـوان!«

گـربـاعهـدوپیمـانخداییبهمنتعّهدسـپاریکهبههـرچهاز علـیگفـت:»چنیـنمیکنـم،ا

طرفتوتضمینمینمایم،عملکنی.«عثمانگفت:»میپذیرم.«

اوعهـدوپیمـاناالهـیبـراین پـسعلـیبـهاسـتوارترینوسـختترینشـیوۀممکـن،از

»نـه؛بلکـه گفـت: گفتنـد:»بازگـرد!« گشـت. بیـرون بـهسـویآنمـردم کارسـتاْند.آنگاه،

1.افزایشازاصلمأخذاست.)غ.(

2.افزایشازاصلمأخذ)179/6(است.)غ.(

171/9



269 41ّ ماجرای م الرۀ نندت

گـرددورضایـتشـما کتـابخـداعمـل کـهبـه پیـشمیآیـم.بـهشـماتعّهـددادهمیشـود

گـردد  ناخوشـایندجبـران  امـوِر آن و ناخشـنودهسـتید،جلـبشـود آن  از آنچـه مـورد   در

گفتنـد:»آیـا کـرد. وخشـنودشـوید!«پـسآنچـهراعثمـانتعّهـدنمـودهبـود،بـهآنـانعرضـه

تـوایـنراازجانـبویتضمیـنمیکنـی؟«گفـت:»آری.«گفتنـد:»رضایتدادیـم.«آنگاه،

کردنـدتـانـزدعثمـاندرآمدنـد.پـسعثمـانرا برجسـتگانوبزرگانشـانهمـراهعلـیحرکـت

کردنـدواوسـخنآنـانراپذیرفـتووعـدۀجبـران]کارهـاینادرسـتشرا[ عتـابوسـرزنش

مـوردآنچـهمقـّررشـد،نامـهایبنویـس!« گفتنـد:»در داد.بـهاو

عثمــان خــدا، بنــدۀ  از اســت نامــهای ایــن الّرحــم. الّرمحــن  اهلل  »بســم  نوشــت: او و

کارهایــشایــراد ــر ب ــدو کردن ــراض ــهاواعت کــهب ــرایمؤمنــانومســلمانانی امیرالمؤمنیــن،ب

ــم  کتــابخــداوســّنتپیامبــرشعمــلنمای ــه ــانب ــهدرمیانت ک  گرفتنــد.حــّقشــمااســت

تبعیدیــان و باشــند امــان  در شــدگان داده بیــم و گــردد عطــا مانــدگان کام نــا حقــوق و

امــوال از گســیلشــدهدرســرزمیندشــمنحبــسنباشــندو بازگردانــدهشــوندوســپاهیان

ــانومســلمانان ــرایمؤمن ــبب ــنابی طال ــرآنچنــگنینــدازد[.علــیب ب عمومــینکاهــد]و

ایننامهآمده،وفانماید.« کهعثمانبه]آنچه[1در ضمانتمیکند

گواهـینمودنـد:زبیـر کسـان ایـن کـهدرذیقعـدۀسـال35نوشـتهشـد، را نامـه ایـن

یـدبـن بـنَعـّوام،طلحـةبـنعبیـداهلل،سـعدبـنمالـکبـنابیوّقـاص2،عبـداهللبـنعمـرو3،ز

یـد. ثابـت،سـهلبـنحنیـف،ابواّیـوبخالـدبـنز

گرفتندوبازگشتند. ایننامهرا پسهردستهازآنمردمنسخهایاز

کـهمـردمآنرابشـنوند  گـو گفـت:»بیـرونشـووسـخنی علـیبـنابی طالـببـهعثمـان

گـواهگیـر؛کـهسـرزمینهابـر وازجانـبتـوبازگوینـد؛وخـدایرابـرآنچـهدردلـتمیگـذرد،

1.افزایشازاصلمأخذاست.)غ.(

2.درحقیقت،نامویچنیناست:سعدبنابیوّقاصمالکبنأهیبُزْهری.)غ.(

3.درمأخذآمدهاست:عبداهللبنعمر.)غ.(
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کوفـهیـابصـرهیـامصـر کـهدسـتههاییدیگـراز ایـن ضـّدتـوبسـیجشـدهاندوایمـننیسـتیاز

گرچنیـننکنم،گویـی:›پیوند کـن!‹وا تـوگویـی:›ایعلـی؛بـهسـویآنـانحرکت درآینـدو

خویشـاوندیامراُبریـدوحّقـمراسـبکشـمرد.‹«

کردههایشاقرارنمودوبهسـبب گفتوبه پسعثمانبیرونشـدوبرایمردمسـخن

کـهبلغزد، کـهفرمـود:›هر آنهـاازخـداآمـرزشخواسـت؛وگفـت:»ازرسـولخدا؟ص؟شـنیدم

پذیـرهسـتم.چونفـرودآیـم،بزرگانتاننزد بایـدتوبـهکنـدوبازگـردد!‹پـسمـننخسـتیناندرز

اندیشـۀنادرسـتمبازگرداننـد.بـهخـداسـوگند!حّتـی مـنآینـدومـرابـهواسـطۀرأیخویـشاز

فرمانروایـیخـدا گریـزیاز گـرغامـیمـرابـهحـقبازگرداَنـد،ازویپیـروینمایـم؛وهیـچ ا

بـهسـویاوبازمیگردیـم.« کـهناچـار نیسـت،مگـرایـن

خانـهاش کنـاردِر رفتـاروی  از بـاخوشـحالی  و گشـتند ازسـخنویشـادمان مـردم

بـرآنـانتشـرونهیـبزدوگفـت:»چهرههاتانزشـت گردآمدنـد.پـسمـروانبـرایشـاندرآمـدو

گـربـهیکـیاز گرفتـاراسـتونتوانـدبـهشـماپـردازد.ا گردآمدهایـد؟امیرالمؤمنیـن بـاد!چـرا

شـمانیازمنـدگشـت،اورافراخواهـدخوانـد.«پـسمـردمبازگشـتندواینخبربهعلیرسـید.

کـهتـوومـروانازیکدیگـر گفـت:»آیـاجـزایـناسـت ویخشـمگینانهنـزدعثمـانرفـتو

رضایـتنیابیـد،مگـربـاتبـاهنمـودندینـتوفریفتـناندیشـهات؟همانـااوراچنیـنبینمکه

ایـندیگـرنـزدتـوبازنمیگـردمتـاتـورا آنبیرونـتنسـازد.پـساز تـورابـهورطـهایدرآوَردواز

کنم.« عتابوسرزنش

نائلـهدختـرفرافصـه،همسـرعثمـان،بـهویگفـت:»سـخنعلیبـنابی طالـبرادربارۀ

مـروانشـنیدیوخبـرتدادکـهدیگـرنـزدتـوبازنمیگـردد.تـوازمروانفرمانمیگیـریکهمردم

برایـشهیـچقـدروارجـینمیشـمرند.«پـسعثمـان،علـیرافراخواندواونـزدشنیامد.

کهویازعبدالّرحمانبناسـودبنعبدیغوث گزارشنموده ابنسـعدازطریقابوعون

کنـاد!عثمـاننـزدمـردمبیـرون گفـت:»خداونـداورالعنـت مـروانیـادنمـودو کـهاز شـنیده

172/9
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کهاشـکشروانگشـت؛اّمامروان گریسـت شـدورضایتشـانراجلبنمودوبرمنبرچندان

گویـد:»نـزدعلـی رأیـشمنصـرفنمـود.«همـو فریـبویچرخیـدتـااورااز پیوسـتهبـرمـدار

بـنیاسـرومحّمـدبـنابیبکـرنیـزبـااو کـهعّمـار رفتـمواورامیـانقبـرومنبـِر]پیامبـر[یافتـم
گفتـم:›آری.‹«1 کـرد.‹ کـهبـامـردمچنیـن بودنـدومیگفتنـد:›مـروانبـود

شکلی دیگر از توبۀ خلیفه

بازگشـتمصریـان، کـهپـساز گـزارشنمـوده پـدرش طبـریازطریـقعلـیبـنعمـر،از

گواهـی بـرآن تـوبشـنوندو کـهمـردمآنرااز گـو گفـت:»سـخنی بـهاو علـینـزدعثمـانآمـدو

کـه گـردد؛ گـواه بازگشـت و کشـیدن دسـت در قلبـیات نّیـت بـر  نیـز خداونـد و دهنـد

کوفهفرارسـند  کهدسـتهایدیگراز این سـرزمینهابرضّدتوبسـیجشـدهاندوایمننیسـتماز

کـهمـننتوانـمبـهسـویآنـانروموعـذریشـنوم.یا تـوگویـی:›ایعلـی؛بـهسـویآنـانرو!‹ و

گـرمـن کـن!‹وا گویـی:›ایعلـی؛بـهسـویآنـانحرکـت دسـتهایدیگـرازبصـرهرسـندو

چناننکنم،بهنظرترسـدکهپیوندخویشـاوندیاترابریدهوحّقتراسـبکشـمردهام.«

کـردونزد پـسعثمـانبیـرونشـدوخطبـهایخوانـدکـهدرآن،ازکارهایـشاظهـارپشـیمانی

گفت: مردمتوبهنمود.ویبرخاستوپسازستایشوثنایشایانخداوند،

»اّمـابعـد؛ایمـردم!بـهخـداسـوگند!هرچـهرابـرمـنعیـبشـمردید،میدانـموکاریرا

گـم گفـتوراههدایـتخـودرا ندانسـتهنکـردهام؛اّمـانْفسـممـراآرزومنـدنمـودوبـهمـندروغ

کـهخطـا کنـد2وهـر کـهبلغـزد،بایـدتوبـه کـهفرمـود:›هـر کـردم.مـنازرسـولخدا؟ص؟شـنیدم

کنـد،ازراه کـسدرسـتملجـاج کـههـر کخـودلجـاجنـورزد؛ نمایـد،بایـدتوبـهورزدودرهـا

کـردم،خـدایراآمـرزشمیجویـموبـه دورتـرافتـد.‹پـسمـننخسـتینپندپذیـرموازآنچـه

یـخ:285/2[نیـزازاو یـخاألمـموالملـوک:363/4[ایـنخبـرابوعـونراآوردهوابناثیـر]الکامـلفـیالّتار 1.طبـری]تار
کـهعبارتـشراخواهیـمآوْرد.دمیـری)حیـاةالحیـوان:53/1]77/1[(نیـزبـداناشـارهنمـودهاسـت. کـرده پیـروی

مـموالملـوکطبـریچنیـنآمـده؛اّمـاصحیـحآنچنـانکهدرگزارشباذریگذشـت،چنیناسـت:»هر
ُ
یـخاأل 2.درتار

کـهبلغزد،بایـدبازگردد.«
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سـویشبازمیگـردم.کسـیهمچـونمـنبایـددسـتکشـدوتوبهنمایـد.پسچونفـرودآمدم،

گـرغامیمرا بزرگانتـاننـزدمـنآینـدورأیشـانرابـهمـنعرضـهنماینـد.بـهخداسـوگند!حّتیا

بـهسـویحـقبازگرداَنـد،بـهراهوشـیوۀآنغـامپایبنـدموبنـدهوارخـواریمیکشـموهمچون

گـرآزادشسـازند،سـپاس گـراوراصاحـبشـوند،صبـرپیشـهنمایـدوا کـها بـردهایمیگـردم

کـهبـهسـویشبازمیگردیـم.پـس گریـزیازفرمانروایـیخـدانیسـت،مگـرایـن گویـد.هیـچ

نزدیکینیکانتانبهمنباعثدوریشماازایشاننشود]ومندیگرآنعثمانسابقنیستم

گـردسـتراسـتمسـرپیچی کـها کـسبـهمـننزدیـکمیشـد،منفـورشـمامیگشـت[؛ کـههـر

کند،دستچپمپیرویامنماید.«

آنانگریسـتند.سـعیدبنیزید1برخاسـت  آنروزمردمبرویدلسـوزاندندوشـماریاز

ایـنمجلـس[همـراهتـونیسـت، کـه]در بـهسـویویرفـتوگفـت:»ایامیرالمؤمنیـن!هـر و

بـارۀ در را خـدای خویشـتن؛ بـارۀ در را خـدای نمیکنـد2. ادا را تـو بـا خویشـاوندی حـّق

کمالوانجامبرسان!« گفتی،به خویشتن!پسآنچهرا

بنیامّیـهراکهدرآنخطبهحضور چـونعثمـانفـرودآمـد،مـروانوسـعید3وچندتناز

گفـت:»ایامیرالمؤمنیـن!آیـاسـخن نداشـتند،درخانـهاشیافـت.چـوننشسـت،مـروان

گفـت:»بلکـهسـکوت کلبـیدختـرفرافصـه،همسـرعثمـان، گویـمیـاسـکوتورزم؟«نائلـۀ

کـهبـهخـداسـوگند!اینـان]=مـروانوسـعیدو...[عثمـانرامیُکشـندو]درشکسـتن کـن؛

کشـد.« کـهشایسـتهنیسـتازآندسـت گفتـه گناهـکارشمیسـازند.ویسـخنی توبـه[ 

مـروانبـهنائلـهروینمـودوگفـت:»تـوراچهبـهاینکارها؟بهخداسـوگند!پدرتوقتیُمرد،

را پـدران  از بـردن نـام مـروان؛ »ای داد: پاسـخش نائلـه بگیـرد.« وضـو نمیدانسـتچگونـه

بـهاودروغمیبنـدی؛اّماپدر ایـندنیـا[نیسـت،سـخنمیگوییو کـه]در پـدرمـن فروگـزار!از

مموالملوکطبری،سعیدبنزیدآمدهاست.
ُ
1.درتاریخاأل

2.بهشماریازبنیامّیه،ازجملهمروانوسعیدبنعاصاشارهدارد.)م.(

3.مقصودسعیدبنعاصاست.
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کـهبـهاونسـبتمیدهنـد،ازخـوددفـاعکند.ها برابـرکارهـایزشـتی خـودتنمیتوانـددر

بـارۀوی انـدوهویبـهاونمیرسـید،در گـرپـدرتعمـویعثمـاننبـودو بـهخـداسـوگند!ا

گرداْنـد  ازویروی مـروان بـارۀآندروغنمیگویـم.«  کـههرگـزدر تـومیگفتـم بـه  چیزهایـی

وگفـت:»ایامیرالمؤمنیـن!آیـاسـخنگویـمیـاسـکوتورزم؟«عثمـانگفـت:»بلکهسـخن

ایـن بـهخـداسـوگند!دوسـتمیداشـتم بـاد! ومـادرمفدایـت  »پـدر گفـت: مـروان گـوی!«

کهقدرتمندومصونبودیوآنگاه،مننخسـتینرضایتمند سـخنانرادرحالیمیگفتی

کاردبـهاسـتخوانرسـیدهوآب کـه گفتـی کننـدهبـرآنبـودم؛اّمـاآنراهنگامـی یـاری آنو از

رادرمیـاننهـادهاسـت.بـهخـدا تبـار
ّ
وناتـوانتدبیـریذل گذشـتهوانسـانیخـوار ازسـر

کهازروی توبهایاسـت آنآمرزشخواهی،بهتراز کهخدارااز گناهی سـوگند!انجامدادن

برابرمردم[ گـرخواهـی،میتوانیباتوبهبهخدانزدیکشـوی،اّمـا]در کـیانجـامدهـی.ا بیمنا

گردآمدهانـد.«عثمـان خانـهات کوههایـیبـردِر کنـونمـردمهماننـد گنـاهاقـرارنکنـی.ا بـه

بـاایشـان گفتـن ازسـخن کـهمـن گـوی؛ بـاایشـانسـخن  و آنـانرو بـهسـوی  گفـت:»پـس

شرمدارم.«

کـهمـردمازسـرودوشیکدیگـربـاالمیرفتنـد. خانـهآمـد،حـالآن آنگاه،مـروانبـهدِر

گویـابـرایغـارتآمـدهباشـید!چهرههاتـان گردآمدهایـد؟ کـه کاراسـت گفـت:»شـماراچـه

بـاد!هـرکسـی،نفـریراهمـراهخـودکـردهاسـت.هـابـرایدیدارچهکسـی زشـتوناهنجـار

مـا ازدسـت را ومیخواهیـدحکومتمـان آمدهایـد شـما کیسـت؟1 مقصودتـان و آمدهایـد

مـابـهشـمادررسـد گـرقصـدمـاراکنیـد،فرمانـیاز بگیریـد.دورشـوید!هـابـهخـداسـوگند!ا

کـهبـه کـهشـادمانتاننسـازدوفرجـامرأیخویـشراسـتودهندانیـد.بـهخانههاتـانبازگردیـد؛

خداسوگند!مادرآنچهزیرچنگداریم،مغلوبنگردیم!«

گـزارشنمودند.علی؟ع؟خشـمگینانه بـهاو مـردمبازگشـتندوبرخـینـزدعلـیرفتنـدو

گونهاست:»چهرههاتانزشتوناهنجارباد!مقصودتان مموالملوکطبریچنینآمده؛ودرالکاملاین
ُ
1.درتاریخاأل

کسیاست؟« چه
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ازیکدیگـررضایـت مـروان و تـو کـه ایـناسـت »آیـاجـز گفـت: و نـزدعثمـانرسـید تـا آمـد

کـههـر کـهازدیـنوعقلـترویگردانـتسـازد،همچـونشـترهـودجدار1 نیابیـد،مگـربـهایـن

مـوردخـود،صاحـباندیشـه جـاخواهنـد،اورابرنـد؟2بـهخـداسـوگند!مـرواندردیـنودر

ایـن کنـدوبیـروننیـاوَرد.از کـهتـورادرورطـهایوارد نیسـت.بـهخـداسـوگند!اورابینـم

کار گشـت.تـوشـرافتخویـشراازمیـانبـردیودر انـدرزتبازنخواهـم پـسدیگـربـهنقـدو

گشـتی!« خویـشمغلـوبوی

گفــت: ــرویدرآمــدو ــرفرافصــه،ب ــهدخت ــرونآمــد،همســرعثمــان،نائل چــونعلــیبی

گفــت:»ســخن گفــت:»ســخنبگــو!«همســرش کنــم؟«عثمــان ــاســکوت ــمی گوی »ســخن

مــروانفرمــانبــردیو علــیخطــاببــهخــودتراشــنیدی؛اودیگــرنــزدتبازنمیگــردد.تــواز

کنــم؟«پاســخداد:»ازخــداییگانــۀ گفــت:»چــه ِکشــد!«عثمــان کــهخواهــد،تــورا اوهــرجــا

مــرواناطاعــت کــههــرگاهاز کــن؛ وســّنتدوخلیفــۀپیــشازخــودراپیــروی تقــواورز بیانبــاز

کــه کنــی،تــورابُکشــد.وینــزدمــردممنزلــتوشــوکتومحبوبّیتــینــداردوجــزایــننیســت

بــهســامان مــردمبــهســببمــروان،تــوراتنهــانهادهانــد.پــسعلــیرافراخــوانوپیونــدترابــااو

پــیعلــیفرســتادواو کــهویبــاتــوخویشــاونداســتوامــراومطــاعاســت.«عثمــاندر کــن؛

کــهدیگــربازنمیگــردم.« گفــت:»مــنبــهویخبــردادهبــودم یــدو آمــدنخــودداریورز از

گــوشویرســید؛پــسنــزدعثمــانآمــدوبرابــرش بــارۀمــروانبــه ســپسســخننائلــهدر

گفــت:»ســخنبگــو!«مــروان گویــمیــاســکوتورزم؟«عثمــان گفــت:»آیــاســخن نشســتو

کــهاز بــارۀاوســخنمگــو؛ کلمــهدر گفــت:»حّتــییــک گفــت:»ایــندختــرفرافصــه!«عثمــان

تــوخیرخــواهمــناســت.«پــسمــرواندســت تــوآزردهمیشــوم.بــهخــداســوگند!ویبیــشاز

یــخاألمــموالملــوکطبــری:111/5  کشــید.)أنســاباألشــرافَبــاُذری:64/5و65]177/6و179[؛تار

کههودجبرآنهانهند،انتخابمیکردند.)ن.( 1.رامترینشترانرابرایآن

2.عبـارتبـاذریچنیـناسـت:»مگـربـاتبـاهسـاختندینتوفریفتنعقلـت.«وعبارتابنکثیراینگونهاسـت:»مگر
بـارویگـردانکردنـتازدیـنوعقل؛وتوهمچونشـترهودجدارهسـتیکههرجـابرندش،رود.«
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ابنکثیــر:172/7  تألیــف الّنهایــه  و البدایــة ]285/2[؛ ابناثیــر:68/3 یــخ الّتار فــی الکامــل ]360/4[؛

یــخابنخلــدون: ]193/7[؛شــرحنهــجالباغــهتألیــفابنابیالحدیــد:163/1و164]146/2-147[؛تار

396/2و397]597/2- 598[(

گونه ای دیگر از توبۀ عثمان

کـه کـهازعبدالّرحمـانبـناسـودبـنعبدیغـوثشـنید گـزارششـده ازطریـقابوعـون

کنـاد!عثمـاننـزدمـردم گفـت:»خداونـدمـروانرالعنـت مـروانبـنَحَکـم هنـگامیادکـرداز

یافـتورضایتشـانراجلـبنمـودوبرمنبرگریسـتومردمنیزگریسـتند؛چندانکه حضـور

توبـه تـو بـهسـوی ›بارخدایـا!همانـا میگفـت: و گشـت؛ اشـکخیـس از وی یـش ر دیـدم

میکنـم؛بارخدایـا!همانـابـهسـویتـوتوبـهمیکنـم؛بارخدایـا!همانـابـهسـویتوتوبـهمیکنم!

بـدان نمایـد، تبدیـل بـهغامـیمحـض مـرا بـهحـق بازگشـتن گـر ا بـهخـداسـوگند!حّتـی

کـهبـهخـداسـوگند!خـودراازشـما گـردم،نـزدمـنآییـد؛ خشـنودم!چـونبـهخانـهامدرون

رضایـت!  جلـب از باالتـر حّتـی و کـرد خواهـم جلـب را[1 ]رضایتتـان و نمیسـازم  پنهـان

کرد.‹ ومروانودارودستهاشرادورخواهم

گشـودندوداخـلاتـاقخـود چـونعثمـاندرونخانـهرفـت،فرمـاندادتـادرخانـهرا

رأیشبازگردانید  گشـت.پسمرواننزدویآمدوپیوسـتهبرمدارفریبویچرخیدتااورااز

 وازآنچـهمیخواسـتانجـامدهـد،رویگردانـشنمـود.پـسعثمـانسـهروزدرنـگنمـود 

گفـت:›زشـتوناهنجـار وازشـرممـردمبیـروننیامـد.آنگاه،مـروانبـهسـویمـردمرفـتو

گـرامیرالمؤمنیـنرابـه کـها کیسـت؟بـهخانههاتـانبازگردیـد؛ بـادچهرههاتـان،مقصودتـان

پـیویفرسـتد؛وگرنـهدرخانـهاشبماَنـد!‹مـننـزدعلـیآمـدم  افتـد،در  یکـیازشـمانیـاز

بـنیاسـرومحّمـدبـنابیبکـرنیزبـاویبودند   واورامیـانقبـرومنبـر]پیامبـر[یافتـمکـهعّمـار

گفـت: کـرد!‹سـپسعلـیبـهمـنروینمـودو ومیگفتنـد:›مـروانبـامـردمچنیـنوچنـان

1.افزایشازاصلمأخذاست.)غ.(
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پیمانی دیگر پس از شکستن پیمان نخست

کــهمــردممدینــهبــهعثمــان گــزارشنمــوده پــدرش طبــریازطریــقعبــداهللبــنزبیــر،از

بــه بــااومحاّجــهنمودنــدو کــردهو نامــهاینوشــتندواورابــهتوبــهفراخواندنــدواعتــراض

یــاویحــّق اودســتبرندارنــدتــایــابــهقتلــشرســانندو کــههرگــزاز خداونــدســوگندشدادنــد

ــا ــد،ب ی کشــتهشــدنبیــمورز ــرعهــدهدارد،ادانمایــد.چــونعثمــاناز کــهب االهــیایشــانرا

گفــت:»ایــنمــردم بــهایشــان خیرخواهــانودلســوزانوخاندانــشبــهرایزنــیپرداخــتو

پــیعلــی کــهدر گریــزچیســت؟«آنــانبــهویپیشــنهادنمودنــد کــهدیدیــد.راه کردنــد چنــان

ــۀرضایــت  ــدوســپسهــرچــهمای ــردمرابازگرداَن ــهم ک اوخواهــد از ــبفرســتدو ــنابی طال  ب

کمکــی کشــاَندونیروهــای کنــدتــازمــانرابــهدرازا وخشــنودیآنــانمیشــود،بدیشــانعطــا

ــدودر گرفتن ــی ــنپیمان م ــدواز ــزنپذیرن ــرراهرگ ــردمتأخی ــنم گفــت:»ای فرارســند.عثمــان

مــنوفــابــه بــهآنــانپیمــانســپارم،از گــردیگربــار کــردم.پــسا  گونــهرفتــار آمــدننخستشــانآن

عهدخواهند.«

کـهقـدرتیابـی،خـودرابـه گـرتـازمانـی گفـت:»ایامیرالمؤمنیـن!ا مـروانبـنَحَکـم

نزدیکسـازیآنـانبـهخـود،بـاایشـانسـتیز  کـهدر ایـن  آنـاننزدیـکسـازی،بهتـراسـتاز

رابه یارویـیکنـی.پـسآنچـهراخواهنـد،بهایشـانعطاکنوهرچـهزمانتدهند،کار ورو

گردنتونباشـد.« کهبهتوسـتمراندند،پسعهدوپیمانشـانبر کشـان؛زیراآنانبودند درازا

گفـت:»ای سـپسعثمـاندرپـیعلـیفرسـتادواورافراخواْنـد.چـونویآمـد،عثمـان

کـهمـرا کردنـدورفتـارمـنرانیـزدیـدی.ازاینـانایمـننیسـتم کـهمـردمچـه ابوالحسـن!دیـدی

بکشـند؛پـسایشـانراازمـنبازگـردان؛کـهخداونـد؟زع؟راگـواهمیگیـرمکـهدربـارۀهـرچـهمایۀ

ناخشنودیشـانگشـته،رضایتشـانرافراهـمسـازموجبـرانکنـموحّقـیراکـهبـهگـردنمنیا

دیگـری]ازاطرافیانـم[دارنـد،عطـانمایـم،هرچنـدبـهبهـایریختـنخـونخـودمباشـد.«

)247(

176/9

گفتار گفت:›ودرهنگام گفتم:›آری.‹ گفتنعثمانحضورداشـتی؟‹ ›آیاهنگامسـخن

گفـت:›پنـاهبـرخـداایمسـلمانان! گفتـم:›آری.‹علـی مـروانبـامـردمنیـزحاضـربـودی؟‹

گـذاردیوخویشـاوندی  گویـد:“مـراوا گـردرخانـهامنشـینم،عثمـانبـهمـن بـهدادمبرسـیدا

گـرسـخنگویـموعثمـانتصمیـم]درسـتی[بگیـرد]وبخواهـدانجام وحّقـمراوانهـادی.”وا

اینعْمِربسـیاروهمنشـینیبارسـولخدا؟ص؟  دهد[،مرواناورابهبازیمیگیرد؛پسبعداز

کـهویخواهـد،اورابَرد!‹ بازیچـۀمـروانگشـتهوهـرجـا

کـه:›نـزدمـنبیـا!‹علـیبـا کـهفرسـتادۀعثمـاندرپـیعلـیآمـد چیـزینگذشـتتـاآن

صـدایبلنـدورسـاوخشـمگینانهگفـت:›بـهاوبگـوکـهمـندیگـرنـزدویدروننشـوموبـدان

جـابازنگـردم!‹فرسـتادهبازگشـتوپـسازدوشـب،عثمـانرادرحـالبازگشـتبـهخانـهاش

دیـدم.1ازغامـشناتـلپرسـیدم:›امیرالمؤمنیـنازکجـابازمیگـردد؟‹گفـت:›نزدعلـیبود.‹

فردایآنروزباعلی؟ع؟نشسـتم.بهمنگفت:›دیشـبعثماننزدمنآمدوگفت:من

بـهکارهـایپیشـینواطاعـتازمـروانوشکسـتنتوبـهبازنمیگـردموآنچـهراکهتعهـدکردهام

انجـامخواهـمداد.مـنهـمبـهویگفتـم:“پـسازسـخنانیکـهبـرمنبـررسـولخدا؟ص؟گفتیو

کردی،بهخانهاتدرونشـدیوسـپسمروانبرابرمردمحضوریافت  رضایتمردمراجلب

وبردرخانهاتبهایشـانناسـزاگفتوآزارشـانداد!”عثمانبازگشـت،حالآنکهمیگفت:

گسـتاخسـاختی.”  گرفتـیومـراتنهـانهـادیومـردمرابـرمـن “حـّقخویشـاوندیامرانادیـده

گفتـم:“بـهخـداسـوگند!مـنازتـودربرابـرمردمدفـاعمیکنم؛اّماهرگاهباتوسـخنیگویمکهآن

گفتـاراورابـرمـنترجیـحدادهو گویـدوتـو رامایـۀخشـنودیاتمیدانـم،مـروانسـخنیدیگـر

ویرادرایـنماجـراداخـلمیکنـی!”‹سـپسعلـیبـهخانهاشبازگشـتوهمچناندیدمش

کـهازعثمـانرویگـردانبـودودیگـرآنکارهـایپیشـینرادردفاعازوینمیکـرد.«)تاریخاألممو

الملـوک:112/5]363/4[؛الکامـلفـیالّتاریخابناثیـر:96/3]286/2[(

1.دراصلمأخذچنیناست:»عثمانراناامیددیدم.«)غ.(
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کــهمــردممدینــهبــهعثمــان گــزارشنمــوده پــدرش طبــریازطریــقعبــداهللبــنزبیــر،از

بــه بــااومحاّجــهنمودنــدو کــردهو نامــهاینوشــتندواورابــهتوبــهفراخواندنــدواعتــراض

یــاویحــّق اودســتبرندارنــدتــایــابــهقتلــشرســانندو کــههرگــزاز خداونــدســوگندشدادنــد

ــا ــد،ب ی کشــتهشــدنبیــمورز ــرعهــدهدارد،ادانمایــد.چــونعثمــاناز کــهب االهــیایشــانرا

گفــت:»ایــنمــردم بــهایشــان خیرخواهــانودلســوزانوخاندانــشبــهرایزنــیپرداخــتو

پــیعلــی کــهدر گریــزچیســت؟«آنــانبــهویپیشــنهادنمودنــد کــهدیدیــد.راه کردنــد چنــان

ــۀرضایــت  ــدوســپسهــرچــهمای ــردمرابازگرداَن ــهم ک اوخواهــد از ــبفرســتدو ــنابی طال  ب

کمکــی کشــاَندونیروهــای کنــدتــازمــانرابــهدرازا وخشــنودیآنــانمیشــود،بدیشــانعطــا

ــدودر گرفتن ــی ــنپیمان م ــدواز ــزنپذیرن ــرراهرگ ــردمتأخی ــنم گفــت:»ای فرارســند.عثمــان

مــنوفــابــه بــهآنــانپیمــانســپارم،از گــردیگربــار کــردم.پــسا  گونــهرفتــار آمــدننخستشــانآن

عهدخواهند.«

کـهقـدرتیابـی،خـودرابـه گـرتـازمانـی گفـت:»ایامیرالمؤمنیـن!ا مـروانبـنَحَکـم

نزدیکسـازیآنـانبـهخـود،بـاایشـانسـتیز  کـهدر ایـن  آنـاننزدیـکسـازی،بهتـراسـتاز

رابه یارویـیکنـی.پـسآنچـهراخواهنـد،بهایشـانعطاکنوهرچـهزمانتدهند،کار ورو

گردنتونباشـد.« کهبهتوسـتمراندند،پسعهدوپیمانشـانبر کشـان؛زیراآنانبودند درازا

گفـت:»ای سـپسعثمـاندرپـیعلـیفرسـتادواورافراخواْنـد.چـونویآمـد،عثمـان

کـهمـرا کردنـدورفتـارمـنرانیـزدیـدی.ازاینـانایمـننیسـتم کـهمـردمچـه ابوالحسـن!دیـدی

بکشـند؛پـسایشـانراازمـنبازگـردان؛کـهخداونـد؟زع؟راگـواهمیگیـرمکـهدربـارۀهـرچـهمایۀ

ناخشنودیشـانگشـته،رضایتشـانرافراهـمسـازموجبـرانکنـموحّقـیراکـهبـهگـردنمنیا

دیگـری]ازاطرافیانـم[دارنـد،عطـانمایـم،هرچنـدبـهبهـایریختـنخـونخـودمباشـد.«
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قتلـتنیـازدارنـد؛ومـنچنینشـانبینـم علـیبـهویگفـت:»مـردمبـهعـدلتـوبیـشاز

تـوراضـی]وقانـع[ کـهبـهآناعتـراضدارنـد،از بـارۀامـوری کـهجـزبـاجلـبرضایتشـاندر

کـهازهمـۀآنچـهمایـۀ کـهآمدنـد،پیمانـیاالهـیبـاآنـانسـپردی نمیشـوند.بـارنخسـت

آن از یـک بـههیـچ اّمـا بازگردانـدم. تـو  از را آنـان پـس کشـی؛ بـود،دسـت ایشـان اعتـراض

کـهآنـان کـهمـنحقـوقاالهـیرا وعدههـاوفـانکـردی!پـسایـنبـاردیگـرمـراهیـچمفریـب؛

گـردنتـواسـتوبایـدبـههمـۀآنهـاعمـل دارنـد،بـهایشـانمیدهـمواجـرایهمـۀاینهـابـه

کهبهخداسوگند!بدانوفاخواهمنمود.« گفت:»آری؛حقرابهایشانده؛ کنی.«عثمان

کنـون گفـت:»ایمـردم!شـماحـقراطلـبنمودیـدوا آنگاه،علـینـزدمـردمرفـتو

کـهداِدشـماراازخـودودیگـرانخواهـدسـتاْند  بـهشـمادادهمیشـود.عثمـانمّدعـیاسـت

را اوبپذیریـدوپیمانتـان  از بازگـردد؛پـس ازهمـۀآنچـهمایـۀناخشـنودیشـمااسـت، و

کـهبـه گفتنـد:»پذیرفتیـم؛پـسبـرایمـاازویتضمیـنبگیـر؛ بـرآنمحکـمسـازید!«مـردم

خـداسـوگند!دیگـربـهسـخِنبـدونعمـلرضایـتندهیـم.«علـیبـهایشـانگفـت:»برایتـان

میگیـرم.« تضمیـن

ایشـان گفـت:»برایـماز سـپسعلـینـزدعثمـانرفـتواوراازماجـراخبـرداد.عثمـان

ایشـاناسـت، ناخشـنودی مایـۀ را آنچـه روزههمـۀ یـک نمیتوانـم مـن کـه بگیـر؛ مهلتـی

بازگردانـم.«علـیبـهاوگفـت:»آنچـهرادرمدینـهباشـد،مهلـتنیـازنیسـت؛وآنچهجای

گفـت:»آری؛ کـهفرمانـتبـدانجـارسـد.«عثمـان دیگـراسـت،مهلتـشتـاهنگامـیاسـت

گفـت:»آری!« بـهمـنمهلـتده!«علـی اّمـاآنچـهرادرمدینـهباشـد،نیـزسـهروز

گاهسـاختومیـانایشـانوعثمان آ ایـنقـرار آنـانرااز آنگاه،علـینـزدمـردمبازآمـدو

بـرایبازگردانـدنهمـۀآنچـهمایـۀظلـموحقُکشـیبـوده،سـهروزمهلت نامـهایبرنوشـتو

نهـاد؛ونیـزپیمـانگرفـتکـهعثمانهمـۀکارگزاراننادلخواهمردمرابرکنارسـازد.آنگاه،در

آفریـدهایگیرد،گرفت  ایـننامـه،سـختترینومحکمتریـنعهـدوپیمانیراکهخداونداز
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گواهآننمود.پسمسـلمانانازعثماندسـت را وشـماریازبرجسـتگانمهاجرانوانصار

کشـیدندوبازگشـتندتـاویبـهتعّهدهایخویـشوفانماید.

سـپسعثمـانآمادگـیبـراینبـردوفراهـمنمـودنجنگافـزارراآغازنمودوسـپاهیبزرگ

ازبـردگاِنخمـسغنایـمرانیـزپیشتـرفراهـمآوردهبـود.چـونآنسـهروزگذشـتواوبههمان

کارگـزاریرابرکنـار حـالماْنـدودرآنچـهمایـۀناخشـنودیمـردمبـود،تغییـریپدیـدنیـاوْردو

نکـرد،مـردمبـراوشـوریدندوعمـروبـنحـزمانصـاریحرکتنمودودرذیخشـببهمصریان

گاهسـاخت.آنـانبـاویبـهحرکـتدرآمدنـدتـابـهمدینـهرسـیدند   رسـیدوایشـانراازماجـراآ

وبـهعثمـانپیغـامدادنـد:»آیـادرحالیازتوجدانشـدیمکهاّدعانمـودیازبدعتهایتتوبه

یـدهوازآنچـهمایـۀناخرسـندیمـااسـت،دسـتکشـیدهای؛وبـرایـنکارعهـدوپیمـان ورز

گفت:»پساین گفت:»آری؛هنوزهمبرهمانپیمانم.«آنفرسـتاده االهیبامانسـپردی؟«

نامـهکـههمـراهپیکـتیافتیـم،چیسـت؟«...)تاریخاألمـموالملـوک:116/5]369/4[؛الکامـلفـی

الّتاریخ:71/3و72]288/2-289[؛شرحنهجالباغهتألیفابنابیالحدید:166/1]149/2[(

بی سیاستی ]و بی تدبیری[

چونعلیبامصریانسـخنگفتوایشـانرابهسرزمینشـانبازگرداْندوخودبهمدینه

رادرنـگ کـهایشـانبازگشـتند.عثمـانآنروز گاهـشنمـود بازگشـت،نـزدعثمـاندرآمـدوآ

گاهشـانکـنکهمصریان بعـدمـرواننـزدویآمـدوگفـت:»بـامردمسـخنبگووآ نمـودوروز

بـارۀپیشوایشـانشـنیدهبودنـد،باطـلبـودهاسـت.پیش کـهآنچـهدر یافتنـد بازگشـتندودر

کهمردمازسـرزمینهایخودبهسـویتوسـرازیرشـوندونتوانیآنانرابازداری،سـخن ازآن

کندهمیشـود.« تـودرهمـهسـوپرا

کـردتـاویبیـرون  بیـرونآمـدنخـوددارینمـود؛اّمـامـروانهمچنـاناصـرار عثمـاناز

مـردممصر، گـروهاز بـرمنبـرنشسـتوپـسازسـتایشوثنـایخداونـد،گفـت:»بـهایـن آمـدو

کـهچـوننادرسـتیاشرادانسـتند،بـهسـرزمینخـود بـارۀپیشوایشـانخبـریرسـیدهبـود در

177/9

)249(



غدیر در کتاب و سّنت و ادب )ج 9( 280

بازگشـتند.«پـسمـردمازهـرسـویبـرویبانـگبرآوردنـد:»ایعثمـان؛تقـوایخـداراپیشـه

بـهسـویویتوبـهنمـا!«نخسـتیِنآنـانعمروبنالعاصـیبودکهگفـت:»ایعثمان!از کـنو

کبـاردسـتزدیومـانیـزبـاتـودرآنکارهـاهمـراهشـدیم. خـدابتـرس؛زیـرابـهکارهایـیها

کـهمـانیـزتوبـهکنیم.« کـن پـسبـهسـویخـداتوبـه

گذشت. د)ص137(
ّ
کههمۀآندرهمینمجل اینخبرادامهدارد

ماجرای محاصرۀ دوم 1
نوشـت، عثمـان کـه نامـهای  از پـس کـه نمـوده گـزارش ابومخنـف طریـق از َبـاُذری

کـهسـواریرادرپـیخویـش آنبودنـد أیلـه2یـاجایـیپیـشاز مصریـانحرکـتنمودنـدودر

گفت:»غاموفرسـتادۀامیرالمؤمنین گفتند:»کیسـتی؟« کهعزممصرداشـت.بهاو دیدند

بـهسـویعبـداهللبـنسـعد.«رنـگویسـیاهبـود.مصریـانبـههـمگفتنـد:»خوباسـتاورا

کاوشنماییـمتـامبـاداخلیفـهبـرضـّدمـاچیـزی]بـهعبـداهللبـنسـعد[نوشـته یـمو فرودآور

کردنـدوچیـزیبـاوینیافتنـد.برخـیازآنهـابـهدیگـری باشـد!«پـساوراجسـتوجـو

بازرسـی یـد!«کنانـةبـنبشـرگفـت:»هـابـهخـداسـوگند!پیشاز گفتنـد:»راهـشرابـازگذار

کـهنامـهایدرآب گفتنـد:»سـبحاناهلل!مگـرمیشـود کوچـکآبـشچنیـننکنـم.« مشـک

باشـد؟«گفـت:»مـردمراحیلههـااسـت!«سـپسمشـککوچـکآبراگشـودودرآنظرفـی

نامـهایدر ودرونـش بودنـد_ بسـته را آن _یـا: بودنـد نهـاده آنمهـر بـر کـه یافـت شیشـهای

المعـارف ]39/1[؛ 37-33/1 السیاسـه: و اإلمامـة 219[؛ و 185-133/6[ 95 و 69-26/5 األشـراف: أنسـاب .1
یـخاألمموالملوک:119/5و120]372/4[؛الّریاض ابنقتیبـه:ص84]ص194[؛العقـدالفریـد:263/2]106/4[؛تار
تألیـف الباغـه نهـج شـرح ]287/2[؛ 71 و ابناثیـر:70/3 یـخ الّتار فـی الکامـل و125]56/3[؛ الّنضـره:123/2
الّنهایـه:173/7و174  و البدایـة ابنخلـدون:397/2]598/2[؛ یـخ تار و166]151/2[؛ ابنابیالحدیـد:165/1
یـخ و186و189]194/7-211[؛حیـاةالحیـواندمیـری:53/1]77/1[؛الّصواعـقالمحرقـه:ص69]ص117[؛تار
یـخ الخلفـاءسـیوطی:ص106و107]ص148و151[؛الّسـیرةالحلبّیـه:84/2و86و87]75/2و77و78[؛تار

الخمیـس:259/2.عبـارِتآوردهشـدهدربیـانماجـرا،ازبـاذریوطبـریاسـت.

کنارشـام.برخیآنرامرزمیانحجازوشـامشـمردهاند.]بنگریدبه:معجمالبلدان: 2.شـهریبرسـاحلدریایقلزمدر
�]292/1

178/9

)250(



281 ماجرای م الرۀ دوا 

نامهنوشـتهشـدهبود:»اّما کشـیدوخواند.در کنانهآنرابیرون لولهایسـربیجایداشـت.

کنانـه  بـزن؛نیـزدسـتانابنعدّیـسو گردنـشرا تـورسـید، نـزد ُبَدیـل  بعـد؛چـونعمـروبـن

پـازننـدتـابمیرنـد؛آنگاه،ایشـانرابـر وعـروهراجـداکـن؛سـپسبگـذاردرخونشـاندسـتو

بیاویز!« تنۀدرختخرمابهدار

گاهیعثماننوشـتهبود.چونمصریاندانسـتند کـهایـننامـهرامـروانبدونآ گفتهانـد

کـهدرآنچیسـت،گفتنـد:»خـونعثمـانحـالاسـت.«پسبههمانحالتنخسـتخود

کـهمهـریسـربی ]ونارضایتـیازعثمـان[بازگشـتندتـابـهمدینـهرسـیدندوهمـراهآننامـه

داشـت،نـزدعلـیدرآمدنـد.علـینامـهرانـزدعثمـانُبـردواوبـهخداونـدسـوگندخـوْردکهآن

کاتـبمـنومهـرشهماننـدمهـرمـن آِن گفـت:»ایـنخـطاز راننوشـتهونمیشناسـد؛اّمـا

کاتبـم کسـیرامّتهـممیسـازی؟«عثمـانپاسـخداد:»تـوو گفـت:»پـسچـه اسـت.«علـی

را!«علـیخشـمگینانهبیـرونآمـد،حـالآنکهمیگفت:»فرمانراخـودتودادهای!«بهگفتۀ

ابومخنف،مهرعثماننخسـتنزدحمرانبنابانبودوچونویبهسـویبصرهروانشـد،

نـزدخـودداشـت. مـروانآنراازویسـتاْندو

عبـارتجهیـمفهـریچنیـناسـت:»مـندرماجـرایعثمـانحضـورداشـتمودیدمکه

کـهسـببگشـتمصریـانبـارضایـتبازگردنـد.سـپسنامهای بـارۀعّمـارسـخنیگفـت در

کـهفرمـاندادهبـودگردنسـرانمصریانرابزند.پسبازگشـتند  کارگـزارشدرمصـریافتنـد بـه

از کـهآنراننوشـتهو ونامـهرابـهعلـیسـپردندواوآنرانـزدعثمـانُبـرد.ویسـوگندخـوْرد

بـارۀآنمّتهـممیشـماری؟‹ گاهنبـودهاسـت.علـیبـهویگفـت:›پـسچـهکسـیرادر آنآ

تـوفرمـانمیبرنـد،اّمـاازمـنبازشـان تـوراایعلـی؛زیـراایـنمـردماز پاسـخداد:›کاتبـمو

نمـیداری.‹

بـاالبـر کـهاز بـهوی کنـارخانـۀعثمـانرفتـه،آنرابـهمحاصـرهدرآوردنـدو مصریـان

نمـود  ایشـانمشـِرفشـدهبـود،گفتنـد:›ایعثمـان!آیـاایـننامـۀتـواسـت؟‹ویآنراانـکار
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کـه گناهـیاسـتبدتـر؛زیـراازجانـبتـوچیـزیمینویسـند گفتنـد:›ایـن وسـوگندخـورد.

کسـیچـونتـوشایسـتۀحکمرانـیبـرمسـلماناننیسـت؛پـساز خـودتازآنخبـرنـداری.

کـه کنـم تـنبیـرون کـهپیراهنـیرااز گفـت:›مـنکسـینیسـتم گیـر!‹عثمـان کنـاره خافـت

کارمـانرابـرمـاتبـاه  گفتنـد:›ایعلـی!تـو  خداونـدآنرابـرقامتـمپوشـاندهاسـت!‹بنیامّیـه

ونابسـاماننمـودیودسیسـهچیـدیومـردمرابـرماشـوراندی.‹علیگفت:›ایسـفیهان!

ایـنماجـراهیـچنقشـی]ونفعـی[نیسـت.مـنمصریـانرااز کـهمـرادر خودتـانمیدانیـد

پـییکدیگـرسـاماندادم؛پـسچـهچـارهایدارم؟‹ کارشرابارهـااز کـردمو  عثمـاندور

گر کـهمیگفـت:›بارخدایـا!مـنازآنچـهمیگویندوازخـوناو_ا سـپسبازگشـت،حـالآن

ریختهشود_مبّراهستم.‹

کـهابنزبیـرآنرابـرایمـردم چـونعثمـانرابـهمحاصـرهافکندنـد،نامـهاینگاشـت

ایننامهآوردهبود:›بهخداسـوگند!مننهآننامهرانوشـتهونهبهآنفرمانداده  خواْند.در

کهمایۀناخشـنودیشـمااسـت،رضایتتانرافراهم گاهبودهام.درهرچیز ونهازماجرایشآ

ید!ایـنهمکلیدهایبیت میسـازم.کارگـزارِیمصـِرخویـشرانیـزبههرکهخواهید،بسـپار

نوشـتنآننامه کـهخواهیـد،دهیـد!‹آنـانگفتنـد:›ماتـورادر المـالشـمااسـت؛آنرابـههـر

گیر!‹« کنـاره مّتهـممیدانیـم؛پـسازخافـتما

اسـت: آورده انصـاری عبـداهلل بـن جابـر طریـق از ]65/3 الکبـرٰی: ]الّطبقـات ابنسـعد

»چـونمصریـانبـهقصـدعثمـانرویبـهسـویوینهادنـد،محّمـدبـنمسـلمهراهمـراه50 

کـهمـننیـزدرمیانشـانبـودم.پـسویرضایـتایشـانرا نـزدایشـانفرسـتاد انصـار تـناز

گرفتنـد  کـهشـتریبـاداِغنشـاِنزکاتدیدنـدوآنرا راهبودنـد فراهـمنمـودوبازگشـتند.در

کـهغـامعثمـانبـرآنسـواراسـت.پـسویرابازرسـینمودنـدولولـهایسـربی یافتنـد ودر

آنبـود.بدیـنمضمـون: کـهنامـهایبـهامیـرمصـردر کوچـکآببـااویافتنـد درونمشـک

کـن!‹پـسایشـانبـهسـویمدینـهبازگشـتندوعثمـان،محّمـدبـن ›بـافـانوبهمـانچنیـن

گرفتنـد.« بازنگشـته،خلیفـهرابـهمحاصـره مسـلمهرابـهسویشـانفرسـتاد؛اّمـاایـنبـار
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گونۀ دیگر

کــهچــونعثمــانعهــدهدارخافــتشــد،شــماریاز ازســعیدبــنمســّیبنقــلشــده

اصحــابرســولخدا؟ص؟خافتــشراناخــوششــمردند؛زیــراویخانــدانخویــشرادوســت

کــهدرشــمار بنیامّیــهرا مــّدت12ســالحکومــتخویــش،بســیاریاز میداشــتودر

کــهاصحــاب کارگزارانــشرفتــاریداشــتند آوْردو کار صحابــۀرســولخدا؟ص؟نبودنــد،بــر

کنــد  جلــب را اّمــت رضایــت تــا میخواســتند او  از میداشــتند. ناخــوش را آن  محّمــد

ونابســامانیرااصــاحنمایــد؛اّمــاویچنیــننمیکــرد.درســالهایآخــرحکومتــشبــا

گماشــتوعبــداهللبــنســعدبــنابیســرحراامیــر کار انحصارطلبــی،عموزادگانــشرابــه

کــهمصریــانبــهشــکایتودادخواهــی گاه کارگــزارمصــربــودتــاآن مصــرنمــود.ســالیانیوی

بــنیاســررفتارهایــی وعّمــار ابــوذر ازویآمدنــد.پیشتــرهــمعثمــانبــاعبــداهللبــنمســعودو

 زشــتنمــودهبــودومــردمهذیــلوبنیزهــرهوبنیغفــاروهمپیمانانشــان،بــهســببابــوذر؛ 

اوبسیخشمگینبودند. وبنیمخزومبهجهتعّماربنیاسر،دردلاز

ابنابیسـرحآمدنـد،عثمـاننامـهایتهدیدآمیـزبـهوی چـونمصریـانبـهشـکایتاز

کـهعثمـاننهیـشنمـودهبـود،دسـتنکشـیدویکـیازمصریـاِن کارهایـی نوشـت؛اّمـااواز

کـهبـهقتلـشرسـاْند.پـس700مـردازمصریـانبـه شـکایتبرنـدهنـزدخلیفـهراچنـدانزد

نـزد ابنابیسـرح  رفتـار  از  نمـاز هنگامهـای در آمـده، فـرود مسـجد در و درآمدنـد مدینـه

اصحابمحّمدشـکایتنمودند.سـپسطلحهبرخاسـتونزدعثمانرفتوبااوسـخنی

بسـتاند. کارگـزارش از را ایشـان داِد کـه خواسـت وی از عایشـه؟اهضر؟ نیـز گفـت. سـخت

همچنیـنعلـیبـنابی طالـبکـهسـخنگویآنمـردمبـود،نـزدویدرونشـدوگفـت:»ایـن

کـهکسـیدیگـرراجایگزیـنآنامیـرسـازی؛واّدعـایخونـیبـرعهـدۀ تـومیخواهنـد مـردماز

آنـانبـر گـرحّقـیاز کـنومیانشـانقضـاوتنمـاوا  امیریشـانبرکنـار ویدارنـد؛پـساورااز

اوبسـتان!«عثمانبهایشـانگفت:»مردیرابرگزینید عهدۀویثابتگشـت،دادشـانرااز
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کـمگردانـم!«ایشـانمحّمـدبـنابیبکرصّدیـقرابهویپیشـنهاد تـابـهجـایویبـرشـماحا

گردان!« گفتند:»محّمدبنابیبکررابرماامیر نمودندو

گماشـتوهمـراه کار عثمـانحکـمفرمانروایـیمحّمـدبـنابیبکـررانوشـتواورابـر

رارواننمـودتـاماجـرایایشـانوابنابیسـرحرابررسـی ایشـانشـماریازمهاجـرانوانصـار

نماینـد.سـپسمحّمـدبـنابیبکـرحرکـتنمـودوایشـاننیـزبـاهـمبـهحرکـتدرآمدنـد.در

فاصلـۀسـهروزۀمدینـهبودنـدکـهغامـیسـیاهرابـرشـتریدیدندکـهچنانشـترشراتاخت

پـیاویند.یـارانمحّمدبـنابیبکربه یـاکسـانیدر پـیکسـیاسـتو کـهگویـییـادر مـیزد

گویییامیگریزییادرپیکسیهستی!« کاری؟ گفتند:»ماجرایتچیستودرچه وی

گفـت:»مـن بـاردیگـر بـهایشـانپاسـخداد:»مـنغـامامیرالمؤمنیـنهسـتم.«و وییـکبـار

غـاممـروانهسـتمواومـراگسـیلنمـودهتابهامیرمصرپیغامیرسـانم.«گفتنـد:»آیانامهای

بـاخـودداری؟«گفـت:»نـه.«پـسویرابازرسـینمودنـدوچیـزیهمراهشنیافتند.مشـک

کـهآبنداشـتوچیزیدرآنمیجنبیـد.آنراتکاندادندتابیرون کوچکـیهمراهـشبـود

آنیافتنـد. یدنـدونامـۀعثمـانبـهابنابیسـرحرادر آیـد؛اّمـانیامـد.پـسمشـکرادر

گـردآوردونامهرادر ودیگـرکسـانهمراهخـودرا محّمـد]بـنابیبکـر[مهاجـرانوانصـار

آننوشـتهشـدهبـود:»چـونمحّمـدبـنابیبکـروفـانوبهمـاننـزد کـهدر آنـانگشـود حضـور

بـر و تـورسـیدند،بـرایکشتنشـانحیلـهایبیندیـشوحکـمفرمانروایـیمحّمـدراباطـلسـاز

کـهرابـرایدادخواهیاز حکومـتخویـشبمـانتـانظـرمبـهتـورسـد.نیزبهخواسـتخدا،هر

 تـونـزدمـنآیـد،بـهحبـسافکـن!«چـونایشـاننامـهراخواندنـد،برآشـفتندودرخشـمشـدند 

گواهـی بـهمدینـهبازگشـتند.محّمـدبـنابیبکـرآننامـهرابـامهـرچنـدتـنازهمراهانـش و

بـهمدینـهدرآمدنـد.پـسعلـیوطلحهوزبیروسـعدو ایشـانسـپرد؛و نمـودوآنرابـهیکـیاز

گشودندوماجرای ایشان گردآوردندونامهرادرحضور برخیدیگرازاصحابپیامبر؟ص؟را

مـردممدینهنمانـد،جزاینکه آنغـامرابرایشـانگفتنـدونامـهرابـرآنـانخواندنـد.کسـیاز
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بـرکیـنوخشمشـانبـهسـببرفتـارخلیفهبـاابنمسـعودوعّماربن یـدو بـرعثمـانکینـهورز

بـهخانههـایخویـشرفتنـد، گشـت.اصحـابپیامبـر؟ص؟برخاسـتندو افـزوده ابـوذر یاسـرو

کههمگیازمضموننامهاندوهناکشدهبودند. حالآن

ــر گرفتنــدومحّمــدبــنابیبکــر،بنیتیــموجــزایشــانراب مــردمعثمــانرادرمحاصــره

کــرد.عایشــههــم یــاریاش کار ایــن ضــّدخلیفــهبســیجنمــودوطلحــةبــنعبیــداهللنیــزدر

نیــشزبانــشمــیزد.نیــزعلــیوطلحــهوزبیــروســعدوعّمــارهمــراهشــماریاز بســیار

کــهآننامــه یــانبودنــد،بــرعثمــاندرآمدنــد.علــی بدر کــههمــهاز  اصحــابمحّمــد؟ص؟

آِنتــواســت؟«پاســخ گفــت:»آیــاایــنغــاماز وغــاموشــترراهمــراهآوردهبــود،بــهعثمــان

گفــت:»آری.«علــیپرســید: ــواســت؟«عثمــان آِنت گفــت:»شــترهــماز داد:»آری.«علــی

گفــت:»مــننــهایــننامــهرا بــاســوگندبــهخــدا گفــت:»نــه.«و »آیــاتــوایــننامــهرانوشــتی؟«

گفــت:»آیــاایــنمهــر نــهازماجرایــشخبــردارم.«علــیبــهوی نــهبــهآنفرمــاندادمو نوشــتمو

گفــت:»چگونــهغامــتبــاشــترتهمــراه آِنتــواســت؟«عثمــانپاســخداد:»آری.«علــی از

کــرد: تــوازآنخبــرنــداری؟«عثمــانبــهخــداســوگندیــاد نامــهایبــاُمهــرتــوحرکــتمیکنــدو

بــهآنفرمــاننــدادموایــنغــامرابــهســویمصــرنفرســتادم.« »مــنهرگــزایــننامــهراننوشــتمو

ــهایشــان کــهویراب آِنمــرواناســتوازخلیفــهخواســتند کــهایــنخــطاز یافتنــد ــاندر آن

ــهایشــانخــودداری ــود_ب ــهاشب ــزدویدرخان ــاعثمــانازســپردنمــروان_کــهن بســپارد؛اّم

کــه ــانمیدانســتند ــزدویبیــرونشــدند.آن ن ــد.اصحــابمحّمــد؟ص؟خشــمگینانهاز ی ورز

گفتنــد:»دردلخویــش،عثمــانرابیگنــاه گروهــی عثمــانســوگنددروغیــادنمیکنــد؛اّمــا

بــارۀایــنماجــرابازخواســت اودر کــهمــروانرابــهمــابســپاردتــااز نمیشــماریم،جــزایــن

ازاصحــاب مردانــی ناحــِقّ کشــتن بــه کــهچگونــه یابیــم رادر نامــه آن وجریــان نماییــم

گــر ا یم؛و گــرعثمــانآنرانوشــتهباشــد،برکنــارشســاز رســولخدافرمــاندادهمیشــود.ا

کنیــم!«پــسدرخانههــایخویــش کــهبــاویچــه زبــانعثمــاننوشــته،بنگریــم مــروانآنرااز

ماندندوعثماننیزازتحویلدادنمروانخودداریورزید.
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بـر بـاال  از بازگرفتنـد.وی او  از را بـهمحاصـرهدرآوردنـدوآب را آنگاه،مـردمعثمـان

ایشـانمشـِرفشـدوگفت:»آیاعلیدرمیانشـماهسـت؟«گفتند:»نه.«پرسـید:»آیاسعد

که کسـینیسـت گفت:»آیا یدوسـپس گفتند:»نه.«ویسـکوتورز درمیانتانهسـت؟«

بـهعلـیخبـررسـاَندتـامـاراآبـیبنوشـاَند؟«ایـنخبـربـهعلـیرسـیدواوسـهمشـکلبریـزاز

کـهنزدیـکبـودنگذارنـدبـهویبرسـدوشـماریازغامـانبنیهاشـمو آببرایـشفرسـتاد

کـهمشـکهابـهویرسـید. بنیامّیـهبـرایرسـاندنشجراحـتبرداشـتندتـاآن

عبارت واقدی

ـد)ص132 
ّ
مجل همیـن در آن آغـاز کـه آورده گزارشـی مسـلمه بـن محّمـد طریـق از  وی

یم: کنونباقیماندهاشرامیآور گذشتوا و133(

کهچنیننوشـتهشـدهبود:»بسـم اهلل الّرمحن الّرحم�  پسایننامهرادرآنیافتیمودیدیم

یانـهبـزنومـویسـروریشـش اّمـابعـد؛چـونعبدالّرحمـانبـنعدیـسنـزدتـوآمـد،ویرا100تاز

رابتـراشوآنقـدردرحبـسنگاهـشدارتـافرمانـمبـهتـورسـد.بـاعمـروبـنَحِمـقوسـودانبـن

حمـرانوعـروةبـنبّیـاعلیثـینیزچنیـنکن!«

راویگویـد:»گفتـم:›ازکجـادانیـدکـهعثمـانایـنرانوشـتهاسـت؟‹گفتنـد:›آیـامروان

گرچنینباشـد، طداردکـهآنرابـهدروغبـرعثمانبسـتهاسـت؟ا
ّ
تـاایـنانـدازهبـرعثمـانتسـل

بدتـراسـتوبایـدعثمـانخـودراازخافـتکنارگذاَرد!‹سـپسگفتند:›بامـانزدویبیا؛که

مـابـاعلـیسـخنگفتهایـمواوبـهمـاوعـدهدادهکـهپـسازنمـازظهـربـاعثمانسـخنگوید.‹

کارشـماپـادرمیانـینکنـم.‹نـزد گفـت:›مـندر سـپسنـزدسـعدبـنابیوّقـاصرفتیـمواو

کجـابـاشـما گفـت.پـسپرسـیدم:›علـی یـدبـنعمـرونیـزرفتیـمواوهـمچنیـن سـعیدبـنز

وعـدهنهـاد؟‹گفتنـد:›بـهمـاوعدهدادکهچـوننمازظهرراگزاْرد،نزدعثمـانرود.‹منهمراه

علـینمـازگـزاردموسـپسبـااوبـهحضـورعثماندرآمدیـموگفتیم:›اینمصریانبـردرخانه

هسـتند؛بـهایشـاناجـازۀورودده!‹مـروانکـهآنجـانشسـتهبـود،]روبهعثمانکـردو[گفت:
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و دهـان ›خداونـد گفـت: عثمـان گویـم.‹ سـخن ایشـان بـا مـن تـا  بگـذار گـردم! ›فدایـت

دندانهایترابشکند!ازمندورشو!تودراینزمینهچهسخنیداری؟‹

پـسمـروانبیـرونشـدوعلـیبهعثمانروینمـود._راویگوید:مصریانبهعلیهمان

کـهبـهمـننیـزرسـاندهبودنـد._سـپسعلـیآنچـهرادرنامـهیافتـهبودنـد، خبـریرارسـاندند

کـهنـهآنرانوشـتهونـهازآنخبـرداردونـهدر بـهویخبـرداد.عثمـانبـهخـداسـوگندخـوْرد

گفـت:›بـهخـداسـوگند!اوراسـت ایـنزمینـهبـااومشـورتشـدهاسـت.محمـدبـنمسـلمه

گفـت:›پـسمصریـانرااجـازۀوروددهتـاعـذرترا کارمـرواناسـت.‹علـی میگویـد.ایـن،

بشـنوند.‹عثمـانبـهعلـیروینمـودوگفـت:›مـرابـاتـوپیونـدخویشـاوندیونزدیکیاسـت.

گـرتـودرایـنحلقـۀمحاصـرهافتـادهبـودی،حصـاررامیشکسـتم.پـسنـزد بـهخـداسـوگند!ا

ایشـانرووبـاآنـانسـخنبگـو؛کـهایشـانازتـوسـخنشـنوند.‹علـیگفـت:›بـهخداسـوگند!

مـنچنیـننکنـم؛بلکـهایشـانرااجـازۀورودبـدهتاعذرخویـشراباآنانگویـی.‹راویگفت:

›آنـانراراهدادنـدوایشـانواردشـدند!‹

که ندادند.مندانستم باعنوانخلیفهسام را وعثمان ایشاندرونشدند  روز آن

گفتیم:›وعلیکمالسام!‹ گفتند:›سامعلیکم!‹وما شّریقطعیدرپیشاست.آنان

ابنسعد]بن رفتار گفتارپیشانداختند.ویاز پسبهسخنپرداختندوابنعدّیسرادر

ابیسرح[درمصروستمهایشبرمسلمانانوذّمیانوانحصارطلبیهاوخودخواهیهایش

گویند،پاسخ اینزمینهبااوسخن کههرگاهدر گفت کردو ازغنیمتهایمسلمینیاد

اینزمینهبرایمناست.‹سپسازبدعتهای دهد:›اینسفارشنامۀامیرالمؤمنیندر

گفتند. خودعثماندرمدینهورفتارهایمخالفویباشیوۀابوبکروعمرسخن

کشــتنتبودیــم، گفــت:›مــاازمصــرحرکــتنمــوده،تنهــاخواســتار آنگاه،ابنعدّیــس

کارهــایناروایــتدســتبــرداری.علــیومحّمــدبــنمســلمهمــارابازداشــتند  کــهاز  مگــرآن

یــم،دســتکشــی.‹ بــارۀآنچــونوچــرادار کــهازهــرچــهدر ومحّمــدبــرایمــاضمانــتنمــود
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گفتــی؟‹ بــهمــاهمیــنرا تــو گفتنــد:›آیــا بــنمســلمهروینمودنــدو بــهمحمــد  ســپس

ــه ک ــهســرزمینخــودبازگشــتیم،حــالآن ــهداد:[›ســپسب ــسادام گفــت:›آری.‹]ابنعدّی

برابــرتــویــاریمیجســتیمومیخواســتیمپــسازآنحّجتهــاایــننیــز ازخداونــد؟زع؟در

کــهغامــترابــانامــهومهــرتــوبــرای راهبــهبویــب1رســیدهبودیــم حّجــتمــابــرتــوباشــد.در

آنفرمــاندادهایمــارابزنــدومویمــانرابتراشــدوحبســمان کــهدر عبــداهللبــنســعدیافتیــم

کشــاَند.ایــناســتنامــۀتــو!‹ رابــهدرازا

عثمـانبـهسـتایشوثنـایخـداپرداخـتوسـپسگفـت:›بـهخداسـوگند!مـننهاین

نـهازوجـودش بـارۀآنرایزنـیشـدهو نـهبـامـندر نـهبـهآنفرمـاندادهامو نامـهرانوشـتهو

خبـریداشـتهام.‹محمـدبـنمسـلمهگفـت:مـنوعلـی،بـاهـمگفتیـم:›راسـتمیگویـد.‹

کسـیآنرانوشـته گفتنـد:›پـسچـه ایـنسـخناحسـاسآرامـشنمـود.مصریـان عثمـاناز

گفـت:›نمیدانـم.‹ اسـت؟‹

گفتند:›آیابرتوجرأتمیورزندوغامتووشـتریاززکاتمسـلمانان،روانۀمأمورّیت

میشـوندوبـاُمهـرتنقـشمیزننـدوایـنفرمانهـایسـنگینرابهکارگـزارتمینویسـندوتواز

گفتند:›پسکسـیچونتوشایسـتۀحکومتنیسـت.ازاین آنخبرنداری؟‹گفت:›آری.‹

کارکنارهگیر؛همانسـانکهخداوندتورا]طبقشـریعتش[ازآنبرکنارفرمودهاسـت!‹عثمان

گفت:›پیراهنیراکهخداوند؟زع؟برتنمپوشانده،بیروننمیآورم.‹

کـه کـهبـاخـوداندیشـیدمبیـروننمیرونـد،مگـرآن گرفـت بانـگوهمهمـهچنـانبـاال

بـروییـورشبرنـد.علـیبرخاسـتوبیـرونشـد.چـونویبرخاسـت،مـننیـزبرخاسـتم.

گفـت:›بیـرونشـوید!‹پـسآنـانبیـرونآمدنـد.مـنبـهخانـۀخویـش عثمـانبـهمصریـان

آنـانهمچنـانویرادرمحاصـرهداشـتندتـابـه بازگشـتموعلـینیـزبـهخانـۀخـودبازآمـد؛و

رسـاندند.« قتلـش

1.»بویب«مرزورودحجازیانبهمصراست.]بنگریدبه:معجمالبلدان:512/1[�
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گـزارش  یـخاألمـموالملـوک:115/5]367/4[(ازطریـقعبدالّرحمـانبـنیسـار طبـری)تار

وهمـواسـت بـود ابواعـورسـلمی بـهمصـر، ازجانـبعثمـان پیـام آن کـهرسـانندۀ نمـوده

کـهامیرالمؤمنیـن؟ع؟دردعـایقنـوتخویـش،ویراهمـراهشـماریدیگـرنفریـنمیکـرد؛

کـهخبـرشدرهمیـنکتاب)132/2(گذشـتوابنابیالحدید)شـرحنهـجالباغه:165/1  چنـان

کـردهاسـت. آنیـاد ]150/2[(از

مـموالملـوک:132/5]394/4[(ازطریـقعثمـانبـنمحّمـداخنسـی
ُ
یـخاأل نیـزطبـری)تار

کـهمحاصرۀعثمانپیشازرسـیدنمصریانآغازگشـتهبـودوآنانروزجمعه روایـتنمـوده

رسـیدندوجمعـۀدیگـرعثمـانراکشـتند.

خلیفه، توبه گِر توبه شکن

گزارشنمودهکهمصریاندرآمدننخستینشان طبریازطریقسفیانبنابیالعوجاء

از بـا50سـوار او گفـتو بـهسـویمدینـهروینمودنـد.عثمـانبـامحّمـدبـنمسـلمهسـخن

انصـارحرکـتنمـودودرذیخشـببـهآنـانرسـیدوبازشـانگردانیـد.ایشـانبازگشـتندودر

کـهغـامعثمـانراهمـراهنامـهایبـهعبـداهللبـنسـعدیافتنـد.پـسبازگشـتند   بویـببودنـد

کههنوزاشتروحکیمبنَجَبلهدرآنجاماندهبودند. وبهمدینهرسیدند

گفــت:»ایــننامــه ایشــانآننامــهرابــاخــودآوردنــدوعثمــاننوشــتنشراانــکارنمــودو

ســاختگیاســت.«گفتنــد:»آیــاخّطــشازآِنکاتــبتــوهســت؟«گفــت:»آری؛اّمــاآنرابــدون

گفــت:»آری؛اّمــابــدون گفتنــد:»آیــاآنشــترازشــترانتــواســت؟« فرمــانمــننوشــتهاســت.«

گــردروغمیگویــی، گفتنــد:»یــاراســتمیگویــیویــادروغ؛ا گاهــیمــنآنرابرگرفتهانــد.« آ

گــرراســت کــهخــونمــارابــهناحــقبریزنــد.وا ســزاواربرکنــارشــدنی؛زیــرافرمــاندادهای

میگویــی،بــازهــمســزاواربرکنــارشــدنی؛زیــراناتــوانوغافلــیوپیرامونیانــیپلیــدداریومــارا

کــهبــهســببناتوانــیوغفلتــش، یــم گذار کســیرابــرحکمرانــیخویــشباقــی کــه روانباشــد

گفتنــد: کاریبــدوناختیــارویبــهنامــشانجــاممیشــود.«نیــزبــهوی هماننــدچنیــن

)257(
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»مردانــیازاصحــابپیامبــر؟ص؟وجــزایشــان،تــوراانــدرزدادنــدوآنگاهکــهکارهایترازشــت 

تــوخواســتندکــهبــهحــقبازگــردی؛اّمــاایشــانرازدی.پــسهــرکــسکــه وناهنجــارشــمردند،از

گاهخطــا گفــت:»پیشــوا کــهقصاصــتنمایــد!«عثمــان ــدرواداری ــهســتمزدهای،بای اوراب

ــرایهــر ــربخواهــمب گ ــراا ــرخویشــتنقصــاصروانمــیدارم؛زی گاهصــواب؛ومــنب میکنــدو

گفتنــد:»بدعتهایــیبــزرگپدیــدآوردی گــردم،جانــمراازدســتمیدهــم!« خطــاقصــاص

بــارۀآنهــابــاتــوســخنرفتــه،اظهــارتوبــهنمــودهای  کــهبــاآنهــاســزاواربرکنــارشــدنی.هــرگاهدر

کارهــاوهماننــدآنهــابازگشــتهای.مــانــزدتــوآمدیــمواظهــارتوبــه  بــههمــان  ودیگــربــار

ــرآنچــهرا ــونکوهیــدوتغیی ــارۀت ب ــارادر ــنمســلمهم ــدب ــهحــقنمــودیومحّم وبازگشــتب

تــوبیــزاریجســت   پیــشآمــدهبــود،ضمانــتنمــود.اّمــابــااونیــزعهــدشکســتیوویاز

کارویپــادرمیانــینکنــم.‹بــارنخســتبازگشــتیمتــابهانــهاتراپایــان گفــت:›مــندر و

دهیــموحّجــتراتــانهایــتبــرتــورســانیم؛وازخداونــد؟زع؟بــرتــویــاریجســتیم.پــسنامــهات

کشــیدنمــا ــردار ــدنوب ــدامبری کشــتنوان ــه کــهویراب ــارســید ــهدســتم ــزارت،ب کارگ ــه ب

کــه گاهــیتــونوشــتهشــده،حــالآن کــهآننامــهبــدونآ کنــوناّدعــاداری فرمــاندادهبــودی.ا

همــراهغامــتوبــرشــترتوبــهخــّطکاتبــتبــودهومهــرتــورادارد.بدیــنســان،تهمتیزشــت

ــی کــهدرحکمران ــم ــوراآزمــودهودیدهای ــزت گشــتهاســت.وانگهــیپیــشازایــننی ــو ــهت متوّج

کــه کــس امــوالویژهخواهــیوانحصارطلبــیمیکنــیوهــر ســتممــیورزیودرتقســیم

کیفــرمینمایــیوخــودراتوبــهکارنشــان کنــی، ــفودوســتانهرفتــار
ّ
بخواهــدتــابــامــردمبیتکل

کشــیدیموبازگشــتیم؛اّمــا تــودســت گنــاهبازمیگــردی.مــایــکبــاراز بــه میدهــیودیگــربــار

کــهبازگردیــمتــابرکنــارتســازیمویکــیازاصحــابرســولخدا؟ص؟را ایــندرســتنبــود

نیــاوَرد  پدیــد آزمودهایــم، تــو  از را چــه آن هماننــد کارهایــی کــه گردانیــم  جایگزینــت

کار کــهبــهتــوزدهشــده،بــهاوزدهنشــدهباشــد.پــسخافــتمــارابازگــردانواز وتهمتهایــی

ــا ــوازم ــۀســامتت ــووهــممای ت کار ــادر ــۀســامتم ــرمای ــنهــمبیشت ــهای ک ــر؛ گی ــاره کن ــا م

گفتند:»آری.« گفت:»ازهمۀآنچهمیخواهید،فراغتیافتید؟« است.«عثمان
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گفـت:»سـتایشخـدایرا؛اورامیسـتایموازاویـاریمیجویـموبـهویایمـانمـیآورم

کـهمعبـودیجـزخـداییگانـۀبیشـریکنیسـتومحّمـد گواهـیمیدهـم وتـوّکلمیکنـم.

کـهبـاهدایـتودیـنحـق،ویرافرسـتادتـاآندیـنرابـرهمـۀادیـان بنـدهوفرسـتادۀاواسـت

گفتـنعدالـت گرداَنـد؛هرچنـدمشـرکانراناخوشـایندافتـد.اّمـابعـد؛شـمادرسـخن چیـره

نورزیدیـدودرداوریانصـافروانداشـتید.ایـنکـهگفتیـد:›خـودرابرکنـاردار!‹مـنپیراهنی

کرامتـمبخشـیدهوبـردیگـرانویـژهسـاخته،ازتـن کـهخداونـد؟زع؟بـرتنـمپوشـاندهوبـدان را

بیـروننسـازم؛اّمـاتوبـهمیکنـمودسـتمیکشـموبـهآنچـهمسـلمانانبـرمـنعیـبگرفتند،

کهبهخداسوگند!بهخداوندنیازمندوازاوبیمناکهستم.« بازنمیگردم؛

آنتوبـه کـهبدعتـیپدیـدارمیسـاختیواز بـود بـار گـرایـننخسـتین گفتنـد:»ا آنـان

گـردتـو  از تـوبپذیریـمو کـهآنرااز مینمـودیودیگـربـارچنـاننمیکـردی،وظیفـهداشـتیم

کنـدهشـویم.اّمـاپیشتـرنیـزبدعتهایـیرواداشـتیکهخـودمیدانی؛ومابارنخسـتاز پرا

بـارۀمـاوکسـانیکـه_بـرپایـۀآنچه کنـدهشـدیم،حـالآنکـهبیـمنداشـتیمکـهدر گـردتـوپرا

بنویسـی!چگونـه نامـه نـاروازدهای، ایشـانتهمـت بـه یافتیـم_ نامـهاتهمـراهغامـت  در

توبـه گناهـیاظهـار کـهازهیـچ کـهتـوراآزمودهایـمودیدهایـم توبـهاترابپذیریـم،حـالآن

یمو کـهبرکنـارتسـاز گاه کـهبـهآنبازگـردی؟پـسبازنمیگردیـمتـاآن نمیکنـی،مگـرایـن

تـو گـرکسـانیازبسـتگانوخویشـانوپیوسـتگانتمیـانمـاو کسـیراجایگزینـتنماییـم.ا

بـهنبـردبرخیزنـد،بـاایشـانمیجنگیـمتـابـهتـودسـتیابیـمویاتورابکشـیم فاصلـهگردنـدو

یاجانهایخودمانبهخدابپیوندد.«

کشـید،بهتـرازآن گـرمـرابـردار کنـارهجویـم؛ا کـهازحکومـت گفـت:»اّمـاایـن عثمـان

کـهدر کـهگفتیـدبـاهـر کـهازفرمانروایـیوخافـتخداونـد؟زع؟کنـارهجویـم.واّمـاایـن اسـت

حمایـتازمـننبـردکنـد،میجنگیـد؛منهیـچکسرافرماننخواهمدادتاباشـمابجنگد.1 

1.درآنمیانـه،جـزخویشـانپـدریاشکسـیبـاوینبـودتـابخواهـدفرمـاننبـردبـهویدهـد؛وآنـاننیـزدرآنجـاحضـور
انبـاراّمحبیبـهپناهنـدهشـدند؛چنـانکـهخبـرشخواهـدآمـد. نداشـتندوروزقتـلوی،در
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کردهاسـت.بههسـتیامسـوگند! پسهرکسبهحمایتازمنبجنگد،بدونفرمانمچنین

گرقصدنبردباشـماراداشـتم،بهسـپاهیانمینوشـتمتالشـکرراجلوداریومردانراگسـیل ا

نماینـد1یـابـهشـهرهایزیـرسـیطرۀخوددرمصریاعراقمیپیوسـتم.پسخـدایرا؛خدایرا

یـد،برجـانخویش گـررعایـتمـرانمیکنیـدوبـرمـنرحـمنمیآور بـارۀجانهـایخویـش!ا در

یـادیرابـه کارخـونمیدوشـید2]وخونهـایز گـرخـونمـرابریزیـد،بـاایـن کـها یـد؛ رحـمآور

کارآورده،میریزید[!« میـدانایـن

آنگاه،مصریـانازاورویگرداندنـدوبـهویاعـانجنـگنمودنـد.اودرپـیمحّمدبن

مسـلمهفرسـتادوازاوخواسـتتـابـاآنـانسـخنگویـدوبازشـانگرداَنـد.ویگفـت:»بـهخـدا

مـموالملـوکطبـری:120/5 
ُ
 سـوگند!دریـکسـالدوبـاربـهخداونـددروغنمیگویـم.«)تاریـخاأل

و121]375/4و376[(

نگاهی به خبرهای دو محاصره

کارعثمانرامهاجرانوانصار که اینخبرهاآناسـت ]یک.[نخسـتینجایتأّملدر

ـد
ّ
کـهدرهمیـنمجل ایشـانجـداافتـادهبودنـد؛چنـان تـناز ازصحابـهسـاختندوتنهـاچهـار

کوفیانوبصریاندردشـمنیباخلیفهوکشـتنوی )ص163(گذشـت.ایشـانبامصریانو

توبـهدادن کوشـشآنـاندر کـهازچـارهدرماندنـدو آنبـود همداسـتانگشـتند؛وایـنپـساز

گناهانبهجایینرسـید.درمیان کشـیدنازآن خلیفهوبازداشـتنشازبدعتهاودسـت

بـزرگانصحابـهونیـزتابعیـن کـهازآنسـرزمینهابـهمدینـهرویآوردنـد،شـماریاز کسـانی

کهنهتعدادشـانراناچیزتوانشـمردونهدردینشـان برجسـتهدرفضیلتوفقهوتقوابودند

کـهبـرعثمانشـوریدند. کـهسـرکردگانآنجمـعانبـوهبودنـد خدشـهتـوانزد.همینـانبودنـد

شـام  از را آمـاده لشـکریان و مینوشـت نامـه سـپاهیان بـه و میکـرد فراهـم جنگافـزار و میشـد نبـرد آمـادۀ وی .1 
کنـد.نامههـایویدرایـن وجایهـایدیگـرفرامیخوانـد.اّمـابـاایـنسـخنانمیخواسـتمـردمراازایـنامـرغافـل

زمینـهخواهـدآمـد.

2.درمتن»مجتلبون«آمده؛امابهاحتمالقوی،»محتلبون«درستاستوترجمهبرهمینمبناصورتپذیرفت.)ن.(
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ازکوفیـانایـنکسـاندرآنجماعـتجایداشـتند:

کاننیکبود. پا از رادرکنمودو یِدخیر.ویمحضرپیامبربزرگوار 1.ز

بزرگـی  کـردوجایـگاهویدر  2.مالـکبـنحـارثاشـتر.اونیـزمحضـرپیامبـررادرک

وفضیلتوایمانووثوقونیکیرانمایاندیم.

کهویفردیعبادتپیشهبودهاست. َباُذریشنیدید کعببنعبدۀنهدی.از .3

یادبننضرحارثی.وینیزمحضررسولخدارادرکنمود. 4.ز

کـهدرمیـانمـردمخویـش 5.عمـروبـناهتـم.ویصحابـیسـخنوروشیواسـخنیبـود

سـدالغابـه]196/4[(؛و
ُ
سـروریداشـت.ابنعبدالبـّر)اإلسـتیعاب]قسـمتسـوم/1163[(؛ابناثیـر)أ

ابنحجـر)اإلصابـه]524/2[(شـرححالـشراآوردهانـد.

کسانبودند: ازمصریاننیزاین

اوحفظنمودو 6.عمـروبـنَحِمـقُخزاعـی.ویازصحابـۀپیامبربـودوحدیثهاییاز

د)ص45(گذشـت.
ّ
کهتفصیلشدرهمینمجل ازدعایآنحضرت؟ص؟بهرهمندشـد؛چنان

کـهدرفرهنگنامههـایصحابـه 7.عمـروبـنُبَدیـلُخزاعـی.اوصحابـیعادلـیبـود

شـرححالـشراآوردهانـد.

رازداران خزاعـه و بـود خزاعـه  »سـروِر گویـد: ابوعمـر ُخزاعـی. ُبَدیـل بـن عبـداهلل . 8

نبردهـایحنیـنوطائـفوتبـوکحضـورداشـتوصاحـب رسـولخدا؟ص؟بودنـد.ویدر

شـأنوبزرگـیودرشـمارصحابـۀبرجسـتهبـود.«بنگریـدبـه:اإلسـتیعاب]قسـمتسـوم/872[؛

�]280/2[ اإلصابـه ]184/3[؛ الغابـه سـد
ُ
أ

9.عبدالّرحمـانبـنعدیـسابومحّمـدبلـوی.ازصحابـۀپیامبـربـودوازویحدیـث
گشـت  ایشـانخشـنود کـهخـدایاز کننـدگانبـااوزیـردرخـتبـود زمـرۀبیعـت  شـنیدودر

وآناننیزازخداوندخشنودشدند.

گـزارشاإلسـتیعاب]قسـمتسـوم/1367[   10.محّمـدبـنابیبکـر.درسـتایشویهمیـن

186/9
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کهعلیامیرالمؤمنیناورامیسـتودوبرترمیشـمرد؛وعبادتپیشـه  واإلصابه]472/3[بس

برتـرانروزگارخودبود. از وسـختکوشدرعبـادتو

اّماسرکردۀبصریان: و

»محضـر گویـد: اّول/366[( ]قسـمت )اإلسـتیعاب ابوعمـر عبـدی. َجَبلـۀ بـن 11.حکیـم
کـهمردمـشازویفرمـانمیبردنـد.« پیامبـر؟ص؟رادرکنمـودومـردیصالـحوبادیانـتبـود
گفتهاسـت:»ازسـرورانوزاهدانوعبادتپیشـگان هب:7/2]375/2[(

ّ
مسـعودی)ُمروجالذ

یـخ)96/3]326/2[(آمده،موالمـانامیرالمؤمنین الکامـلفیالّتار کـهدر عبدقیـسبـود.«چنـان

بااینسخنخویشویراستود:
که همگان آن را می پذیرند و با آن به جایگاهی بلند دست یافت. حکیم فراخوانی داد 

گوش به فرمان اطاعتگر؛ ای حسرت و اندوه جان بر مردم ربیعه؛ آن مردم 

گرفتند! کشتار دشمنان قرار  که پیش از من مورد هجوم و 

گوهــاازمجادلــهوفریــادوســخن گفــتو آنچــهدراثنــایآنآشــوبهاوالبــهالیآن

ــرای ــدوجــزب ــردْمراســتکرداروتقواپیشــهبودن ــهآنم ک ــتازایــندارد گذشــت،همــهحکای

خــداخشــمنگرفتنــدوجــزبــهحکــمخــدافرانخواندندوجــزبرایراستســازِیکــژیوانحراف 

واســتوارســاختندیــنخــداوپــاکنمودنــشاززشــتیهاوبدعتهــابرنخاســتندوطمــع

گرایــشبــهمالانــدوزی،ایشــانرابــه کــردنبــهقــدرتورزیویــا ورزیــدندرحکومــتیــامیــل

کــهخلیفــهبــهخواســتۀآنــانتــنمــیدادواز ایــنموضــعنکشــاْند.ازهمیــنروی،هــرجــا

ــهســویخــدا ــود،ب ــۀنقــدواعتــراضایشــانب بدعتهایــشدســتمیکشــیدوازآنچــهمای

کــههمچنــاندرخطــا ــد ــاچــونمیدیدن ــهمینمــود،رضایتشــانرافراهــممیســاخت؛اّم توب

کار ــا پایــداریمــیورزدوپیاپــیعهــدمیشــکند،مایــۀبرآشــوبیدنآنــانازپــیهــممیشــد؛ت

کــهاطمینــانیافتنــدایــنمــردازکردههــایخویــشرویگــرداننیســتوآنچــه بــدانجــارســید

رامیکــرده،وانمینهــد؛پــسبــاوریافتنــدکــهوظیفــۀقیــاموشــورشبــرعهــدۀایشــانباقــیاســت 

گرفتنــدتــاآنچــهرازشــتوناپذیرفتنــیمییافتنــد، وآنموضــعسرســختانهرادرپیــش

برچینندوسرانجامکاریکهمقّدربود،انجامپذیرفت.
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بـه خویـش نامـۀ  در امیرالمؤمنیـن؟ع؟ موالمـان بـود، ایـن جـز هدفـی را مـردم آن گـر ا

کـهچـونخداونـددر »بـهمردمـی راچنیـننمیسـتود: آنـان مصریـاِنحاضـردرآنماجـرا،

گرفتنـد....«ایـننامـهتـا گشـت،بـرایخـداخشـم زمینـشنافرمانـیشـدوحّقـشغصـب

گـرجـزایـنبـود،پـسازآنموضعگیریهـای گذشـت.ونیـزا ـد)ص74(
ّ
پایـاندرهمیـنمجل

گـرازهـر کتابهـابـاستایشـینیـکیـادنمیکردنـد.ا نمایـان،ایشـانرادرفرهنگنامههـاو

کـسکاریکمتـرازآنچـهشـورندگانبـرعثمانرواداشـتند،درحّقیکیازمسـلمانان_چه

گناهـیتوجیهنیافتنـیشـمردهمیشـد  رسـدبـهخلیفـه!_سـرمیزد،جنایتـینابخشـودنیو

کرامتـیبرایـشباقـی وانجـامدهنـدهاشبـهپرتـگاهفرومایگـیدرمیافتـادوهیـچحرمـتو

اّمـا.... نمیماْنـد؛

کـهخلیفـهراگناهانـیبودکه دو.دومیـنجـایتأّمـلدرخبرهـاییـادشـده،ایـناسـت

مسـلمانانزشـتوناپسـندمیشـمردندوبهآناعتراضمینمودندوخودویبداناعتراف

کارهـا توبـهبیـرونمیرفـت]وتوبـهمیشکسـت[وبـدان مینمـودوتوبـهمیکـرد.سـپساز

کـهبـهآنبدعتهـااعتـراف گاه کـدامحـالراسـتمیگفـت!آن  کـهدر بازمیگشـت.ندانـم

بـرمنبـررفـتوگفـت:»ایـنمـردم کـهبازیچـۀمـروانشـدو یـدوتوبـهمینمـودیـازمانـی میورز

گـزارشباطـل کـهایـن یافتنـد بـارۀپیشـوایخـودشـنیدهبودنـدوچـوندر گزارشـیدر ازمصـر

بوده،بهسرزمینخودبازگشتند.«؟

سـه.عثمـانبارهـاعهـدوپیمـاناسـتواربسـتکهازکارهـایمایۀاعتـراضونقدمردم

کـهشـورندگانبـرویدرسـرزمینها کشـد؛وآنپیمانهـارادرسـندهایینگاشـت دسـت

کهدر گونبرضّدویبسـیجشـدهاند_چنان گونا کهمناطق انتشـاردادند؛زیرامیدانسـت

کهآنپیمانهاراشکسـت، گذشـت_؛اّمادیرینکشـید سـخنموالمانامیرالمؤمنین؟ع؟

کسـانیچـونموالمـانامیرالمؤمنیـنومحّمـدبـنمسـلمه، آنهـمپـسازضمانـتنمـودن

گویـاخلیفـه گـواهبودنـد؛اّمـا آنصحابـیبزرگـوار!ایـنضمانـتراشـماریانبـوهازصحابـه

)262(



غدیر در کتاب و سّنت و ادب )ج 9( 296

وفایبهعهدراالزمنمیدانستوبرایضمانتحرمتینمیشمْردوآنضمانتگرانرادارای

منزلـتنمیدیـدوعهدشـکنیرازشـتنمییافـت.شـایدنیـزبـرایآنکارهـایزشـتیـارسـوا

کـهصحابـۀعـادلپیشگامانشـانبودنـد،ایـن توجیهـیداشـت؛اّمـادرهـرحـال،مسـلمانان

توجیـهرانپذیرفتنـدوبـهرسـمّیتنشـناختند؛پـسبـهسـویکارهایـیکـهانجـامدادند،پیش

تاختنـد،درحالـیکـهخـودراگناهـکاروبزهکارنمیدانسـتند.

کـهبـه چهـار.عثمـاندرپیماننامـۀخویـشدرجریـانمحاصـرۀنخسـت،تعّهـدسـپرد

کارهـایپیشـینشبـود؛  کشـیدناز کتـابوسـّنتعمـلنمایـدوایـندرموقعّیـتدسـت

کتـابوسـّنتوی کـهبـربدعتهـایدوراز وبدیـنسـان،رضایـتشـورندگانبـرخـودرا

کارهـایپیـشازآن کـهویدر اعتـراضداشـتند،فراهـمسـاخت.ایـنبـهمـانشـانمیدهـد

تعّهـد،ازکتـابوسـّنتفاصلـهگرفتـه؛وهمیـندوریازکتـابوسـّنت،بـرایفرومایگـیهر

انسـانبـساسـت!

پنـج.مـروانبـنحکـم_آنرانـدهشـدهفرزنـدراندهشـده،یابـهتعبیرپیامبرامین:پسـت 

وفرومایـهفرزنـدپسـتوفرومایـهولعنـتشـدهفرزنـدلعنـتشـده1_درروحّیـاتخلیفهتأثیر

مینهـادتـابـهبیـانموالمـانامیرالمؤمنیـن،ویراازدیانـتوخـردورزیبـازداردوهمچـون

کـردتـاویرابـهورطـۀ کـهخواهـد،اوراَبـرد.2پـسهمچنـانچنیـن شـترهـودجدار،هـرجـا

کـهاز کواردنمـود.شـگفتاازخلیفـه بـهآبشـخورهـا عهدشـکنیونقـضپیمـانافکْنـدو

ایمـان  و دیانـت در جایگاهـش کـه آن حـال میپذیـرد، تأثیـر مـرد ایـن آراسـتنهای  زیبـا

کدچـار کـههمـوومأمورانـش،ویرابـهبـاوهـا گاهاسـت وراسـتیوامانـترامیدانـدوآ

کـه آنبیرونـشنخواهنـدسـاخت.او کـهاز بـهزودیدرورطـهایخواهنـدافکْنـد سـاختهو

میدانـد  را اینهـا همـۀ میَبـرد، سـر بـه چنـگال و نیـش میـان را زندگـی پایانـی  روزهـای

وهمچنانبهوسوسههایمروانیدلمیسپارد؛بسیمایۀشگفتیاست!

کتاب)260/8(گذشت،بنگرید. 1.بهآنچهدرهمین

د)ص174(گذشت،بنگرید.
ّ
2.بهآنچهدرهمینمجل
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کـهبـاوجـودچنیـناثرپذیرفتنـی،انـدرزدلسـوزانیچـونموالمـان ایـنشـگفتترآن از

را مـردم تـارضایـت اومیخواهنـد  از کـه را ازصحابـۀعـادل وبسـیاری امیرالمؤمنیـن؟ع؟

مـرواندوریگزیند،پشـتسـرمیافکَندوباآنکه کبـار فریبگریهـایها فراهـمسـازدواز

گـوِشهـوشنمیسـپارد. گشـتهوراههـایعـذرآوریبسـتهشـده،بـدان حّجـتبـرویتمـام

امـربـهمعـروفونهـیازمنکـردرنمیگذرنـدواورابهکاری مـرز کـهاینـاناز خـودویمیدانـد

کـهنجـاتویورسـتگاریاّمـتدرآناسـت. میخواننـد

درخور توّجه

درشـمارشروزهـایمحاصـرۀعثمـان،میـانتاریخنـگاراناختـافاسـت.واقـدیآن

یـکمـاه؛برخـیچهـل  ؛درگزارشـی40شـب؛ابنکثیـربیـشاز ؛زبیـردومـاهو20روز را49روز

وانـدیروز؛شـعبی22شـب؛طبـریمحاصـرهرا40شـبومانـدگاریمـردمدرمدینـهرا70 

ـد
ّ
مجل همیـن در _کـه ماجـرایجهجـاه از پـس کـه آمـده نیـز گزارشـی در دانسـتهاند. شـب

ایـنزمینـهبـه کشـید.نقلهایـیدیگـرنیـزدر بـهدرازا گذشـت_محاصـره20روز )ص123(

باشـد؛ داشـته نظـر محاصـره آن از جنبـهای بـه اینهـا  از یـک هـر شـاید میخـوَرد. چشـم

پیرامون همچون:مّدتهردومحاصره،مّدتیکیازآندو،زمانماندگاریشـورندگاندر

خانـۀعثمـان،روزهـایتنـگشـدنعرصـهبـرویوبسـتنآببـراوومنـعرفـتوآمـدبـه

خانـهاش،زمـانمحاصـرۀشورشـیاندیگـرسـرزمینها،دورانهمدسـتیمـردممدینـهبـاآن

کهبرایسازگارنمودنایننقلهاتوانآوْرد. شورشیان،ودیگرتأویلهایی

نامه های عثمان در دوران محاصره1

از پـس مصریـان کـه نمـوده گـزارش ابنکلبـی طریـق از الملـوک و مـم
ُ
األ تاریـخ  در طبـری

األمـم  یـخ تار 189[(؛ و 188/6[ 72 و 71/5( األشـراف أنسـاب ]37/1-38[(؛ 33-32/2( السیاسـه و اإلمامـة .1 
یـخالیعقوبـی)152/2]175/2[(؛الکامـل والملـوک)105/5و115و116و119]351/4و367و368و373[(؛تار
یـخابناثیـر)67/5و71]287/2و288[(؛شـرحنهـجالباغـهتألیـفابنابیالحدیـد)165/1]150/2[(؛ فـیالّتار

یـخابنخلـدون)394/2]595/2[(؛الفتنـةالکبـرٰی)ص226]مـج421/4[(� تار

189/9
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بازگشـتازنـزدعثمـان،غـامویرابـرشـتراوهمـراهنامـهایبـهامیرمصریافتند،بـااینفرمان

کـهبرخـیازایشـانرابُکشـدوبرخـیرابـردارِکشـد؛پـسدیگربـارنزدویآمدنـدوگفتند:»این

گاهیامحرکتکردهاسـت.«گفتند: غامتواسـت؟«پاسـخداد:»غاممناسـتکهبدونآ

گفتنـد:»ُمهـرتـوبـرآن گفـت:»آنرابـدونفرمانـمازخانـهبـردهاسـت.« »شـترازآِنتـواسـت؟«

اسـت؟«پاسـخداد:»بـاآن،نامـهرامهـرزدهانـد.«

گفت: چونمصریانبازآمدند،عبدالّرحمانبنعدیستجیبی
گــود افتــاده و همچــون  گروه هایــی از بلبیــس و صعیــد1 ]بــه ســوی مدینــه[ آمدنــد، بــا چشــمانی 

شــاخۀ بریــده بــا قامتــی خمیــده.

زره های آهنین به خود بربسته، آمدند تا حّق خدا را بخواهند در بارۀ ولید،

کــه نــزد عثمــان و ســعید از آن هــا ضایــع شــده بــود. و می گفتنــد: ای پــروردگار! مــا  و نیــز حقوقــی 

را بــا دســتیابی بــه مطلوبمــان، بازگــردان!

]نامۀ عثمان به معاویه[

آنگاهکـهعثمـاندیـدچـهبایـیبـرسـرشآمـدهومـردمبـرضـّداوبرانگیختهشـدهاند،

کـهدرشـامبود،چنیننوشـت: یـةبـنابیسـفیان بـهمعاو

یـدهونافرمانـینمـودهوبیعـت کفـرورز »بسـم اهلل الّرمحـن الّرحـم.اّمـابعـد؛مـردممدینـه

شکسـتهاند.پـسجنگجویـانشـامیراکـهنـزدتـوهسـتند،سـواربرهـرمرکبسـرکشورام،به

سویمنگسیلدار!«

کردواظهارمخالفتبااصحابرسـولخدا؟ص؟  چونایننامهبهمعاویهرسـید،درنگ

کـه کارهمداسـتانشـدهاند،خوشـایندشنبـود.چـونعثمـاندیـد ایـن کـهمیدانسـتدر

کـهحرکت وشـامیاننامهنوشـتوخواسـت کـرز ویسسـتیمـیورزد،بـهیزیـدبـناسـدبـن

نماینـد؛وحـّقخویـشبـرآنـانرابزرگشـمْردوازخلفاوفرمانخداوند؟زع؟بهمردمدرپیروی 

1.ِبلِبیـسشـهریبـودهبـافاصلـۀ10فرسـنگتـافسـطاطمصـردرراهشـام]معجـمالبلـدان:479/1[.صعیـدمنطقـهای
گوینـدشـامل957آبـادیبـودهاسـت]معجـمالبلـدان:408/3[� کـه بـزرگدرمصـر اسـتبسـیار
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کـهازمیـانمـردم،آنـانراازلشـکریانویـژۀ کـردوبدیشـانوعـدهداد وخیرخواهـِیآنـانیـاد

پیرامونیـانویـژۀخـودسـازد.نیـزآزمـونوسـابقۀنیـکخویـشنـزدآنـانو خـودقـراردهـد1واز

گـرتوانیـدبـهفریـادمرسـید،بشـتابید؛ احسـانخویـشبـهایشـانرایـادآورگشـتونوشـت:»ا

کارمنشتابدارند!« کهاینمردمدرساختن بشتابید؛

َبَجلـیقسـریبرخاسـت  کـرز چـوننامـۀویبـرایشـانخوانـدهشـد،یزیـدبـناسـدبـن

کـردومـردمرابـهیـاریوی وپـسازسـتایشوثنـایخداونـد،حـّقعثمـانرابـهبزرگـییـاد

اوفرمـانبردنـدوهمـراه از برانگیخـتوفرمـانحرکـتبـهسـویعثمـانداد.مردمـیبسـیار

کـهخبـرقتـل کـهبـهوادیالقـرٰی2رسـیدندودرآنجـابودنـد گاه ویحرکـتنمودنـدتـاآن

بدیشـانرسـیدوبازگشـتند. عثمـان؟ضر؟ 

کـن!« یـهنوشـت:»مـرایـاری کـهعثمـانبـهمعاو گـزارشنمـوده َبـاُذریازطریـقشـعبی

کریـز3َبَجلـیرواننمـود.درمیـانراه،مـردمخبـرقتـل یـه4000تـنرابـایزیـدبـناسـدبـن معاو

گـربـهمدینـهدرونمیشـدم  عثمـانرابـهویرسـاندند؛واوازهمـانراهبازگشـتوگفـت:»ا

یاریوی آنزنـدهنمینهـادم؛زیراکسـانیکهدسـتاز وعثمـانزنـدهبـود،هیـچبالغـیرادر

کشـیدند،بـاقاتانشیکسـانند.«

نامۀ عثمان به شامیان

یـهودمشـقیانبـهطـور بـهمعاو کـهعثمـانبـهمـردمشـامبـهطـورعـام،و ابنقتیبـهآورده

کـهحضـورمنـزدایشـانبـهدرازاکشـیده  ویـژه،نوشـت:»اّمـابعـد؛مـندرمیـانمردمـیهسـتم

کارهـامخّیـر ایـن وشـتابدرمرگـمراپیـشازرسـیدناجلـممیخواهنـدومـرابـهیکـیاز

کـهخـدابـر بـهَدحـل4بفرسـتندیـاجامـهایرا سـاختند:یـابـرپشـتشـتریپیـرسـوارمکننـدو

مموالملوکطبریآمدهاست:»یاریشاننماید.«)غ.(
ُ
1.درتاریخاأل

2.وادیالقرٰیدرهایاستمیانمدینهوشام،ازتوابعمدینه.]بنگریدبه:معجمالبلدان:345/5[�

کهپیشترنیزهمیننامآمد.)غ.( 3.دراصلمأخذ»کرز«است؛چنان

4.جزیـرهایمیـانیمـنوسـرزمینَبَجـه،بیـنصعیـدوتهامـه.بنگریـدبـه:معجـمالبلـدان:444/2.)غ.(]درمعجـم
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کـه]بهخطا[کشـتهام، برابـرکسـی یـابـهخاطـرآنهـا،خـودرادر تـندرآورمو مـنپوشـانده،از

گاهبـهصـواب گاهخطـامیکنـدو کـهبـرقـدرتاسـت، درمعـرضقصـاصقـراردهـم.هـر

یـه! مـیرود.پـسبـهفریـادمرسـید؛بـهفریـادمرسـید!شـماراجـزمـنامیـرینیسـت.ایمعاو

کـهبـهمـنبرسـیومـرادریابـی.« یـاب!البّتـهنمیبینـم یـاب؛مـرادر بشـتاب؛بشـتاب!مـرادر

نامۀ عثمان به بصریان

ویبهعبداهللبنعامرنوشت:»مردمبصرهرابهسویمنفراخوان!«_همانندآننامهای

گـردآوْردونامـۀعثمـانرابـرایشـانخواْنـد. کـهبـرایشـامیاننوشـت._عبـداهللبـنعامـرمـردمرا

خطیبـانبصـرهبرخاسـتندواورابـهیـاریعثمـانوحرکـتبـهسـویویبرانگیختنـد.درزمـرۀ

ایشـانمجاشـعبـنمسـعودسـلمیبـودکـهآنروزسـرورقیـسدربصـرهبهشـمارمیرفـتوهمو

بـودکـهسـخنراآغازیـد.نیـزقیـسبنهیثمسـلمیبرخاسـتوسـخنگفـتومردمرابـهیاری

کارشتافتندوعبداهللبنعامر،مجاشعبنمسعودرافرمانده عثمانتشویقنمود.مردمبدین

ایشـاننمـود.ویهمـراهآنـانبـهراهافتـاد.چونبهربذهرسـیدند_درحالیکهطلیعۀسـپاهدر

یافتند. صرار،ناحیهایازمدینه،بود_خبرقتلعثمانرادر

کریزومعاویةبنابیسفیاننامهنوشت  َباُذریآوردهکهعثمانبهعبداهللبنعامربن

مـردمعـراقومصـرومدینـهخانـهاشرا کـهتجاوزگـرانوستمپیشـگاناز وایشـانراخبـرداد

یـااز درمحاصـرهگرفتـهو_بـهاّدعـایآنـان_بـههیـچچیـزرضایـتنمیدهنـد،جـزکشـتناو

کـهبـامردانـی کـهخداونـدبـراوپوشـاندهاسـت.پـسبـهآندوفرمـانداد کنـدنپیراهنـی تـن

گزنـدبدخواهـان   دلیـرونیرومنـدوخردمنـدبـهفریـادشرسـند؛شـایدخـدابـهسـببآنـان،

بـرایابنعامـر،جبیر اودورسـازد.پیغامرسـاناو کـهقصـدجـانویکردهانـد،از وکسـانیرا

بـرایمعاویه،مسـوربنمخرمـۀُزْهری. بـنُمطِعـمبـود؛و

البلـداندوجـایبدیـننـامآمـدهاسـت؛یکـیبـهضّمدالکههمانجزیـرۀمیانیمنوَبَجهاسـت؛ودیگریبهفتحآن
کـهیاقـوتحمـویآنراچنیـنشناسـاندهاسـت:»هـوموضـعقریـٌبمـنحـزنبنییربـوع،عننصـر.وَدحل:مـاءنجدی

أظنـهلغطفـان«بـاسـیاقعبـارتمتـن،گویـامقصـودموضـعدوم،یعنـی»َدحـل«باشـد.)ن.([
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ی فرسـتاد و به هر یک  ابن عامـر، مجاشـع بـن مسـعود سـلمی را همـراه 500 تـن بـه سـوی و

کـه  بـود  500 درهـم عطـا نمـود. در زمـرۀ همراهـان فراخوانـده شـدۀ مجاشـع، زفـر بـن حـارث 

یـه نیـز حبیـب بـن مسـلمۀ فهـری را بـا 1000 سـوار بـه سـوی  سـرکردگی 100 مـرد را داشـت. معاو

خلیفـه گسـیل نمـود و او یزیـد بـن اسـد َبَجلـی، جّد خالد بـن عبداهلل بن یزید قسـری، از مردم 

بجیلـه را فرمانـده طلیعـۀ سـپاهش نمـود. بـه مصریـان و دیگـر محاصره کننـدگان عثمان خبر 

کـه بـر سـخت گیری  گشـت  یـه نامـه نوشـته و همیـن سـبب  ی بـه ابن عامـر و معاو کـه و  رسـید 

گردند. ی افزون شود و به شتاب در قتلش حریص  و سخت کوشی شان در محاصرۀ و

نامۀ عثمان به مردم والیات

کمــک  کــه عثمــان بــه مــردم والیــات نامــه نوشــت و از آنــان  طبــری و جــز او آورده انــد 

ــرای  ــق و ب ــه ح ــد را ب ــد؟زع؟ محّم ــا خداون ــد؛ همان ــا بع ــت: »بســم اهلل الّرمحــن الّرحــم. اّم خواس

کــه خداونــد بــه آن فرمــان داده بــود، رســاْند و ســپس  بشــارت و انــذار برانگیخــت و آن چــه را 

ی کتابــش را در میــان مــا  کــه بــر عهــده اش بــود، ادا نمــود. و کــه رســالتی را  درگذشــت، حــال آن 

کــه تعیین گشــته اســت؛  کــه حــال و حرامــش در آن اســت و نیــز بیــان کارهایــی  بــر جــای نهــاد 

کارهــا را ]در زندگانــی خویــش[ اجــرا نمــود، خــواه بنــدگان دوســت بدارنــد و خــواه  و خــود، ایــن 

گشــتند و آن گاه، مــن در شــورا  ی  ناخــوش شــمارند. پــس ابوبکــر؟ضر؟ و عمــر؟ضر؟ جانشــین و

کــرده باشــند.  گــروه چشــمگیری از اّمــت، تقاضــا  ــا  گاه باشــم ی ــر آ کــه پیش ت درآمــدم، بــی آن 

ــن  ــه م ک ــی آن  ــتند، ب گش ــتان  ــن همداس ــت م ــر خاف ــردم ب ــورا و م ــای ش ــۀ اعض ــپس قاطب س

کــه آن را درســت  کــردم  گونــه ای رفتــار  بخواهــم یــا خــودم دوســت بــدارم. پــس در میانشــان بــه 

کــه آن  و نیــک می شــمردند و زشــت و نادرســت نمی دانســتند؛ پیــرو شــریعت بــودم، نــه ایــن 

را پیــرو خویــش ســازم؛ راه ســّنت را پــی می گرفتــم و بدعــت روا نمی داشــتم؛ بــه پیشــینیان 

کارهــا انجــام یافــت  ــف و دشــواری نمی انداختــم. چــون 
ّ
خــود اقتــدا می کــردم و خــود را بــه تکل

کــه جنایتــی  بــی آن  گشــت،  نمایــان  و هواپرســتی ها  کینه هــا  شــورانید،  را  اهلــش  شــر،  و 
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کتــاب  گذشــته انجــام داده ام، شایســتۀ قصــاص باشــم؛ مگــر اجــرای  یــده یــا در آن چــه در  ورز

خــدا. پــس چیــزی را خواســتند و جــز آن را اظهــار نمودنــد، آن هــم بی هیــچ دلیــل و عــذر؛ 

کــه ]در عهــد دو خلیفــۀ پیشــین[ بــدان راضــی بودنــد و نیــز از من ایــراد گرفتند  همــان چیزهــا را 

کــه در مــورد برخــی از اهــل مدینــه ]همچــون ابــوذر و عّمــار [ انجــام دادم  بــه خاطــر رفتارهایــی 

کشــیدم، در  یــدم و ســال ها از آنــان دســت  کارهــا صــاح نبــود. مــن بــر ایشــان صبــر ورز و جــز آن 

کــه در  گســتاخی بــر خداونــد؟زع؟ را افزودنــد تــا آن جــا  کــه تنهــا دیــدم و شــنیدم. اّمــا  حالــی 

ی و ســرزمین هجــرت، بــر مــا تاختنــد و عرب هــای  همســایگی رســول خدا؟ص؟ و در حــرم و

بیابان نشــین نیــز بــه سویشــان آمدنــد. ایشــان همچــون احــزاب در نبــرد احــزاب یــا هماننــد 

کــه در ُاحــد بــا مــا جنگیدنــد، جــز آن چــه در ظاهــر اظهــار می دارنــد. پــس هــر  کســانی هســتند 

کند!« که تواند به ما پیوندد، چنین 

این نامه به مردم والیات رسـید و ایشـان سـوار بر هر مرکب سـرکش و رام حرکت نمودند. 

یـة بـن حدیـج سـکونی را روان  یـه، حبیـب بـن مسـلمۀ فهـری؛ و عبـداهلل بـن سـعد، معاو معاو

کوفه، قعقاع بن عمرو به حرکت درآمد ... . نمودند و از مردم 

نامۀ عثمان به مردم مّکه و فراهم آمدگان در حّج سال 35

کـرده کـه عثمـان نامـه ای نگاشـت و همراه نافـع بن طریف برای مـردم مّکه و  ابن قتیبـه یـاد 

فراهـم آمـدگان در حـج فرسـتاد و از ایشـان فریادخواهـی نمـود. روز عرفـه بـود که نافـع آن را به مّکه 

گزینش عثمان در آن سـال _ مشـغول خطابه  که ابن عّباس _ امیر حاجیان به  رسـاْند، در حالی 

بود. نافع برخاست و آن نامه را گشود که متنش چنین بود: »بسم اهلل الّرمحن الّرحم. از بندۀ خدا 

عثمـان امیرالمؤمنیـن بـه مسـلمانان گـرد آمـده در حـج! اّمـا بعـد؛ مـن در حالـی ایـن نامـه را بـرای 

شـما نوشـتم کـه بـه محاصـره درآمـده، از آب چـاِه کاخ ]خافت[ می نوشـم و غذا بـه قدر کفایت 

نمی خـورم، از بیـم آن کـه ذخیـرۀ غذایـی ام پایان یابد و با همراهانم از گرسـنگی بمیریم. نه مرا به 

که نامۀ من به  توبه می خوانند تا بپذیرم و نه از من دلیل می شـنوند تا بگویم. هر مرد مسـلمان را 
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کـهبـهسـویمآیـدوحّقـمرابسـتاندوسـتموباطـلراازمـن ویرسـد،بـهخـداسـوگندمیدهـم

کـهبـهوضـع دورسـازد.«سـپسابنعّبـاسبرخاسـتوخطابـۀخویـشراادامـهداد،بـیآن

عثمـانهیـچاشـارهاینماید.

بـدان میتـوان کـه حـج در گردآمـدگان بـه عثمـان نامـۀ آن اسـت ایـن گویـد: امینـی

کـهبـهعثمـان اطمینـانداشـت.نامـهایمفّصـل]ودیگـر[خطـاببـهحجگـزاراننیـزهسـت

نیـکاسـتوپارسـایِیسـختدر انـدرز نسـبتدادهانـدودربرگیرنـدۀآیاتـیحکمتآمیـزو

گوشـۀآن کتـابوسـّنتوپیـرویازسـیرۀابوبکـروعمـر،ازهـر دیـنخـداوچنـگزدنبـه

میشناسـد، زندگانـیاش یـخ تار  از اّمـت چـه آن و وی روحّیـات از ایـن و اسـت؛ سرشـار

سختدوراست.

کـهدکتـر مـموالملـوک:140/5-143]407/4[(آوردهوازآنجـا
ُ
یـخاأل ایـننامـهراطبـری)تار

در پسـندیده، را آن گرانمایـۀ بخشهـای و واال عبـارات و بلنـد مضامیـن حسـین طـه

کـهآن کتابـشالفتنـةالکبـرٰی)ص227-231]مـج421/4[(آنراآورده؛غافـلازایـن پینگاشـت

د
ّ
نامـهتنهـاازطریـقابنابیسـبرۀقرشـیعامـریمدنی_همانحدیثسـازدروغگوکـهدرمجل

پنجمودرزنجیرۀحدیثسـازانازاویادشـد_روایتگشـتهاسـت.واقدیگوید:»ویحدیث

کـهاوحدیثسـازبـود. بسـیارداردوحّجـتنیسـت.«صالـحبـناحمـدازپـدرشنقـلنمـوده

کردهکهویبیاعتباروحدیثسازودروغگوبود.ازابنمعین عبداهللبناحمدازپدرشنقل

گویـد:»در ]الّتاریـخ:157/3[نقـلشـدهکـهحدیـثاواعتبـارنـداردوضعیفاسـت.ابنمدینی

حدیـث،ضعیـفبـود.«مـّرهحدیثـشرابـسزشـتوناپذیرفتنـیشـمردهوجوزجانـیآنرا

یـخالکبیر:مـج9/8[نیزضعیفشدانسـتهومّرهحدیثش ضعیـفخوانـدهاسـت.بخـاری]الّتار

گفتـه رابـسزشـتوناپذیرفتنـیخوانـدهاسـت.1نسـائی]کتـابالّضعفـاءوالمتروکیـن:ص262[

اسـت:»حدیـثویرامـردوددانسـتهاند.«ابنعـدّی]الکامـلفیضعفاءالّرجـال:297/7[گوید:

کهبنابهامانت،ترجمهگشت.)م.( کتابموجوداست 1.اینتکرارسخنمّرهدرمتن
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»همۀآنچهاوروایتنموده،غیرقابلروایتونگهداریاسـتوویدرزمرۀحدیثسـازان

کـهحدیثهـای بـود کسـانی »از اسـت: گفتـه المجروحیـن:147/3[ ]کتـاب ابنحّبـان بـود.«

کـمابوعبـداهللگویـد: افـرادثقـهروایـتمیکردنـد؛واحتجـاجبـهاوروانباشـد.«حا جعلـیرااز
کردهاست.«1 افرادقابلاعتمادروایت »حدیثهایساختگیاز

نگاهی به نامه های یاد شده

کـهبـرایبرانگیختـناحساسـاتمؤمنـانبـر ایـننامههـادربردارنـدۀمضامینـیهسـتند

گـرپیشـینهایزشـتجـزهمیـننداشـتهباشـد. ضـّدنویسـندۀآنهـاکفایـتنمایـد،حّتـیا

کسـیجـز _کـهدرمدینـه بـارۀمهاجـرانوانصـار کـهدر ازجملـۀایـنمـواردآناسـت

کافـرگشـتهونافرمانـینمـودهوبیعـتشکسـتهاند.«ونیـز گویـد:»مـردممدینـه ایشـاننبـود_

ُاحـدبـاما کـهدر نبـرداحـزابهسـتندیـاهمچـونکسـانی گویـد:»ایشـانهمچـوناحـزابدر

کههمۀاهلسـّنتبهعدالتیکایک جنگیدند.«مقصودویاصحابمحّمد؟ص؟اسـت

کـه گفتهانـد اثبـاتعدالـتآنـانچنـانبـادّقـتوتفصیـلسـخن گواهـیدهنـدودر ایشـان

کـرداریاز گفتـهیـا افـزونبـرآننـزدایشـاننباشـد.آنـانپیوسـتهبـهسـخنانصحابـهوهـر

کـهبهسـّنِترسـیده بـارۀاحـکامدیـنروایـتشـود،احتجـاجمیورزنـد،همچنـان ایشـاندر

کـهآنـانجـزبـرپایـۀ ازرسـولخدا؟ص؟؛زیـرابـهایمـانوعدالتشـاناطمینـاندارنـدوبرآننـد

خبریقطعیوشنیدهشدهیانقلگشتهازرسولخدا؟ص؟ویادیدنعملیازآنحضرت؟ص؟ 

راهدینبرنمیدارند. گامیدر بارأیوعملشـانباشـد،لبازلبنمیگشـایندو کهسـازگار

ایـن،برایکرامـتمؤمنیکهچنیـنجایگاهی پـسآیـاتهمتـیسـنگینتروآسـیبیبیشتـراز

کههرکسازچنینسـخنیچشـمپوشـدواحساسـش دارد،میتوانیافت؟بهحقسـوگند

اصـول  بـارۀ  در شـهامت و اسـامی حماسـۀ و شـور و دینـی حـّس از نگـردد،  برانگیختـه

گاه آ کـهصحابـهپـساز وارزشهـاوغیـرتورزیبـرحـق،مایـهاینـدارد!ازهمیـنرویبـود

اینسخنومانندهایآن،برعثمانتندیوخشونتبهخرجدادند. شدناز

1.بنگریدبه:تاریخبغدادخطیب:367/14-372؛تهذیبالّتهذیب:27/12]31/12[�
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کــسبایســتۀپیــروِیمســلماناننیســت،مگــر وانگهــیپــسازخــداورســولشهیــچ

کتــابخــداوســّنتپیامبــر؟ص؟عمــلنمایــد؛اّمــاشــورندگانبــرعثمــان کــهبــه امامــیبــرحــق

کتــابوســّنتپــایفراتــرنهــاده   کــهویاز  کــههمگــیازصحابــهبودنــد،بــاورداشــتند

بــاتوّجــهبــهقصــوریکهصحابه ایــنحــالو کــرده؛پــسدر  وگفتــارشازآندوتجــاوز کــردار و

برابــررفتــارعثمــانداشــتند،چــهاطاعتــیبــرمــردمواجــببــودهتــاایشــانبــراینافرمانــی در

گردند؟ مؤاخذه

باشـد.مـردم بیعـتهنگامـیبایسـتۀوفـااسـتکـهصاحبـشبـرشـرطهایخـودپایـدار

ابوبکـر  کتـابوسـّنتپیـروینمایـدوسـیرۀ از کـه بـاعثمـانبیعـتنمودنـد  بدیـنشـرط

نیـزشکسـته بیعـت آن سـرپیچد، شـرط ایـن  از وی کـه گاه آن گیـرد. پیـش در را عمـر و

کـهمسـلمانانبـرخلیفـۀخویـشعیـبو میشـود.بـهسـببسـرپیچیازهمیـنشـرطبـود

یارویـیخصمانـهبـاآنان،جـاینـدارد.همینجا ایـرادگرفتنـد؛پـسبازخواسـتایشـانیـارو

افـزونبربدعتهای گنـاهخویشافزودهو کـهعثمانبربار کـهمسـلماناناعتقـادیافتنـد بـود

بـهقتـلوغـارتتشـویقنمـوده  آنـانبرانگیختـهو بـرضـّد نفرتانگیـزش،سـپاهیانرانیـز

گرفتارشـانسـازدوشـّریبدیشـانرسـاَند، کـهعثمـانبـهبـا آن ایـنروی،پیـشاز اسـت.از

کارپرداختنـدواورادرورطـۀمـرگافکندنـدودرصـددپیشـگیریوچارهجویـی بـهتـدارک

برآمدنـد.چـراآنتهمتهـاایشـانرابرنیاشـوبد،حـالآنکهباورداشـتندخـودآنان]=انصار[

کافـرانازهیـچتاشـیفروگـذارنکردنـد نبـردبـا یـارینمودنـدودر مسـلمانانراپنـاهدادنـدو

کـهبـا ایـنحـال،مایـۀشـگفتیاسـت کـهپایههـایدیـناسـتوارگشـت؟پـسدر تـاهنگامـی

کافـراننبـردُاحـدهماننـدشـمردهشـوند! احـزابو

ازدیگـرنکتههـاینامههـایعثمـان،رنـگبـهرنـگشـدناودرزمینۀتوبهاسـتکـهآنرا

درحضـورجماعـتصحابـهبـرفـرازمنبـراعاننمودودرنامهاینگاشـتوبهگواهیشـماری

ازبرجسـتگاناّمترسـاْندکهموالمانامیرالمؤمنین؟ع؟پیشـاپیشآنانجایداشـت.سـپس
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د)ص176(گذشـت_ودرهمۀ
ّ
ایننامهرابهسـرزمینهایدورفرسـتاد_چنانکهدرهمینمجل

کشـد؛اّمـابـهزودیتوبـه کـهازآندسـت گنـاهخویـشاعتـرافنمـودوتعّهـدسـپرد اینهـابـه

شکسـتوبـانوشـتنایـننامههـا]بـرایمعاویـهوجـزاوومـردموالیـات[آنپیمانهـایاسـتوار

گروههـاودسـتههاینظامـیرابـهسـویش کـهایشـان شـدهراباطـلسـاخت؛زیـرامیپنداشـت

کهمردممدینهونیکان گناهانرا کردویاورانوهواخواهانشهستند.پسآن گسیلخواهند

اّمـتازدیگـرسـرزمینهابـدانگواهـیدادهبودنـد،ازخویشـتندورنمـودودرصـددبرآمـدکـهبا

شـیوهایدیگـروبـهصـورتخصمانـهبـاآنـانبرخـوردکنـدوبـهبازخواسـتوانتقامپـردازد؛گویا

همـۀآنهـاراازیـادبـردهبـودتـاآنجـاکـهدرنامـۀخویـشبـهمـردممّکـهنوشـت:»نـهمـرابـهتوبـه

میخوانندتابپذیرمونهدلیلمرامیشنوندتابگویم.«

مـردممدینـه،بـهاوگفتـهمیشـود:ایخلیفـه!مگـربـهتوبـهخواندهنشـدی  بـهوکالـتاز

برابـرشـاهدانوناظـرانتوبـهننمـودی؛اّمـاایشـان وبارهـاوبارهـانـزددیگـرانبـرفـرازمنبـرودر

بـرعقیـدهایپایـدارنمیمانـیوهمچـونبوقلمـون1رنـگعـوض و کـهبـرعهـدیبرقـرار دیدنـد

کـهتوبـه،توراازبدعتهابازنمیداردواظهاردسـتکشـیدن،از میکنـی؛پـسیقیـنآوردنـد

مـردممهلـتگیریوسـپاهیانت کـردیتـااز کارهـارا خطاهـابرکنـارتنمیسـازد.همـۀایـن

کسـانیهمچـون آبـادیوآدمیـانرانابـودسـازیوسـرزمینهجـرترادرچنـگ دررسـندو

گـربـهمدینـهدرونمیشـدموعثمـانزنـدهبود، کـهگفـت:»ا انـدازی کـرز یزیـدبـن]اسـدبـن[

هیـچبالغـیرازنـدهنمینهـادم...!«

کـهاز یافتنـد بـارۀخویـشدانسـتندودر ایخلیفـه!مـردمبدخواهیهـایزشـتتـورادر

موالمـان کـه چنـان نمـود؛ رویگـردان آن  از را تـو مـروان زیـرا گردانـدهای؛ روی درسـت راه

کـهتـوومـروانازیکدیگـررضایـت امیرالمؤمنیـن؟ع؟تـوراخطـابنمـود:»آیـاجـزایـناسـت

بـاتبـاهنمـودندینـتوفریفتـناندیشـهات؟َمثـلتـوهمچـونشـترهـودجدار نیابیـد،مگـر

کهبهسیاقزبانپارسی،چنینترجمهشد.)م.( 1.درمتن»آفتابپرست«آمده
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کیاناسـامبرخاسـتند، کههرجایخواهندش،اوراَبرند.«1پسبرایدفاعازخودو اسـت

گردنـد؛وشـدآنچـهشـدوفرمـانخـداتقدیـر  گرفتـار کـهمیـاننیـشوچنـگال آن  پیـشاز

واندازهگیریشدهاست.

بـهاوگوییم:ایخلیفه!توراچه یمو ایـنمیـان،حسابرسـیدیگـرینیـزباخلیفهدار در

کـهخـدابـرمـنپوشـاندهاسـت.«یـا:»پیراهنـی گویـی:»ایـنجامـهایاسـت کـهپیاپـی شـود

این ایندسـت؟نامههایترااز کهخداوندبرتنمنمودهاسـت.«ویاعبارتهاییاز اسـت

سـخنسرشـارمیکنیوهماندرسـطحخطبههایتدیدهمیشـودوآنراهموارهدردهان

برنمودهای  از کلمهایسـودمندبرایدینودنیایتیافتهو گویاآنرا خودنشـخوارمیکنی؛

گـرآنراوانهـی،فراموشـشکنـی!اّمـابرتوپوشـیدهماندهکه ووردزبانـتسـاختهایتـامبـاداا

گـر تـوحسابرسـیخواهنـدنمـود.پـسچـهپاسـخخواهـیداد،ا مخاطبـانایـنسـخناناز

کـهچنیـننمـود2،درگذشـت  کـرد؟آن  پرسـند:»چـهزمـانخداونـدایـنپیراهـنرابـرتـنتـو

گشـتواورابـههمیـنسـببمنافـقخوانـدی  کـهنظـرشبـهتـودگرگـون نمـردهبـود  وهنـوز

نگـزاریوهموبهعلـیامیرالمؤمنینمیگفت:›شمشـیرت کـهتـوبـروینمـاز کـرد ووصّیـت

کـهبـهمـنسـپْرد،سـرپیچیده تعّهـدی کـهعثمـاناز رابرگیـرومـننیـزشمشـیرمرابرمیگیـرم؛

اسـت.‹ومـردمرابـرضـّدتـوبرمیانگیخـتومیگفـت:›درسـاختنکارشبشـتابید،پیـش

کـهسـلطتنشبیـخپیـداکنـدوادامـهیابـد!‹وسـوگندخوْردکههرگزباتوسـخننگوید؛  آن از

بـاتـوسـخن گردانیـدو بیمـاریاشبـهعیـادتویرفتـی،رویبـهسـویدیـوار وچـوندر

تـودوریگزیـد؛ودیگراعضایشـورانیـزدرمخالفت تـاواپسـینلحظـۀحیاتـشاز نگفـت3و

کردند.« باتوازویپیروی

مامیپنداشـتیمکهگزینشخلیفهبرخدایسـبحانبایسـتهنیسـت_البّتهاگردنبالهرو

د)ص174و175(گذشت،بنگرید.
ّ
1.بهآنچهدرهمینمجل

2.مقصودعبدالّرحمانبنعوفاست.)م.(

د)ص86-90(گذشت،بنگرید.
ّ
3.بهآنچهدربارۀعبدالّرحمانبنعوفدرهمینمجل
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کهراخواهند،برگزینند،هرچند کاربهاّمتواگذارگشتهوآنانهر ابوبکروعمرباشیم_واین

کـهفرمـودهاسـت:»و  گردانـدهباشـیم کـهدرایـنپنـدارواندیشـه،ازسـخنخـدایتعالـیروی

پـروردگار تـو آن چـه  خواهـد می آفرینـد و برمی گزینـد. ]اّمـا[ آنـان را ]حّق[ برگزیدن نیسـت.«]قصـص/68[»و 

کارشـان  کـه چـون خـدای و پیامبـر او بـه امـری حکـم فرماینـد آنـان را در آن  هیـچ مـرد و زن مؤمنـی را نرسـد 

کـه کشـیم گـرازسـخنانصریـحپیامبـربزرگـواردسـت گزینشـی باشـد.«]احـزاب/36[ونیـزا حـّق 

دهـایهمیـنکتابآمدهاسـت.
ّ
پـارهایازآنهـاالبـهالیمجل

اّمـتراامضـا کـهانتخـاب بـود بـرخـدایسـبحانبایسـته تـو  بـاور بـه آیـا ایخلیفـه!

ایـنزمینه کـهدر تعییـننمـودنامـام،نقصـیداشـت نمایـد؟آیـارأیخداونـدشـکوهمنددر

بـهانتظـاردرگیـریآرایاّمـتیـاهوسهـایپریشـانایشـانبماَنـدتـارأیآنـانراامضـانمایـد؛ 

گمانندارم وبههمینتناسـب،پیراهنخافتبهخداوندنسـبتدادهشـود؟ایخلیفه!

کـهپـسازدرمانـدناز کـهتـورابرسـدتـاپاسـختبـهپرسـشهایمـامثبـتباشـد؛جـزایـن

کهخدابرمنپوشانده،ازتندرنیاورم!« پاسخ،واپسینسخنتاینباشد:»پیراهنیرا

حیـرت در بافندگـیاش دسـتگاه و بافنـده و پیراهـن ایـن بـارۀ در مـا حـال، هـر در

آمـد؛  کار بـر قانونـی، روال  از بیـرون گزینـش بـا کـه دیدیـم را خلیفـه نخسـتین ماندهایـم.

یـخرا گرفتاریهـاوباهایـیرابـرسـرایـناّمـتآوردوصفحـۀتار کـهتـاامـروز بـاانتخابـی

نـامنیـکپیشـینیانرابـدآوازهسـاخت.فرزنـدابوقحافـهدرحالـیایـنجامـه سـیاهسـاختو

رابـهتـننمـودکـهمیدانسـتدرمیـاناّمـتکسـیهسـتکـهبـرایخافت،همچـونمحوری

اسـتبـرایآسـیابوسـیلازاوفرومیریـزدوپرنـدهبـهسـویآنفـرازنیایـد_چنـانکـهموالمـان

امیرالمؤمنیـنگفتـهاسـت_وآنگاه،خلیفـۀنخسـتدرگذشـتوخافـترابـهفرزنـدخّطاب

کنـارهمیگرفـت،اّمـاآنراپـسازوفاتـش کـهدرزمـانخـودازخافـت سـپرد.شـگفتاازابوبکـر

بـرایدیگـریبرقـرارنمـود!1پـسخلیفـۀدومبـاسـخنصریـحخلیفۀپیشـین،ایـنجامـهرابرتن

کتاب)81/7(آوردیم،بنگرید. 1.بهآنچهدرهمین
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که کهازاوسـزاوارتراسـت_چنان کهدرمیاناّمتکسـیهسـت کهمیدانسـت کرد،حالآن

موالمـانامیرالمؤمنیـنگفـت1 _وسـپسایخلیفـه!عبدالّرحمانبنعوفآنرابرتوپوشـانید،

کـسجـز گردنـترامیزنـم!«وآنروزهیـچ کـن؛وگرنـه گفـت:»بیعـت کـهبـهعلـی حـالآن

پـیاوآمدنـد   ویشمشـیرهمـراهنداشـت.پـسعلـیبـاخشـمبیـرونآمـدواعضـایشـورادر

کـن؛وگرنـهبـاتـومیجنگیـم!«)أنسـاباألشـرافَبـاُذری:22/5]128/6[(پـس گفتنـد:»بیعـت و

اینجامههارادسـتحقبافتهتانسـبتیافتنشبهخدایسـبحانرواباشـد؟ کدامیکاز

پیرامـونخافـت گوهـایچندیـنجانبـهدر گفـتو کـه ایـنبحـثدنبالههـایبسـیاردارد

بنیامّیـهوجـزایشـانکـههمگـونیکدیگـربودنـد،وجـوددارد.بسـاکهتورابهسخنگسـتریو

نباشـد! بـارۀبرجسـتنآنـانبرتخـتخافتنیاز گفتـارپردامنـهدر

کـه کـهمیتـوانجامـۀبربافتـۀخـدایسـبحاندانسـت،همـاناسـت آری؛آنخافـت

_کـه قدرتـش باعظمـت اسـت!_صاحـبآنرامعّیننمـودهوپیامبرامینش؟ص؟  حضـرتپـروردگار

ازنخسـتینروزرسـالتشاعان کهپیامبربزرگوار آنرااباغنمود.اینهمانخافتیاسـت

بـرعهـدۀخداونـداسـتوآنراهرجایکهخواهـد،نهد2.«پساین، نمـودوفرمـود:»ایـنکار

کـهجـزباتصریحخداونـدبرقرارنگرددوصاحبـشنتواندآنراازتن کمّیتـیاسـتاالهـی حا

خـدا  والیـت همردیـف تعالـی، خـدای سـخن در کـه خافتـی همـان اسـت ایـن  برَکَنـد.

ورسـولشقرارگرفتهاسـت:»همانا سرپرسـت شـما خداسـت و پیامبرش و کسـانی که ایمان آورده اند.«

]مائـده/55[3ایـنفرمانروایـیهمـاناسـتکـهخداونـددیـنراباآنکمالبخشـیدونعمترا

گربه تمـامفرمـود4وچـهبسـیارفاصلـهاسـتمیانایـنخافتوخافتانتخابـی،هرچندا

روالقانونیباشد!

1.سخنخودویدراینزمینهخواهدآمد.

کتاب)134/7(گذشت. 2.اینسخندرهمین

کتاب)47/2؛155/3-162(آمد،بنگرید. 3.بهآنچهدرهمین

کتاب)230/1-238(بنگرید. 4.بههمین
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کـهعثمـانرااز اّمـاآنچـهشـورندگانبـرعثمـان،بـداننظـرداشـتند]ومیخواسـتند و

گرفتـهبـود،حکومتـیاسـت گرایشهـاوخواسـتهایباطـلقـرار کننـد[وبازیچـۀ آنخلـع

نظـر گشـودنوبسـتنشبـهدسـتاّمـتاسـتودر کـهچیـرگانبـداندسـتیابنـدو عـادی

توانمندیهایـیتحّقـق بـاداشـتنچنیـن آن، از گیـرد،هـدف پـی را راهخلیفـه کـه کسـی

کـهبه مییابـد:پاسـداریازمرزهـا،قصـاصنمـودنقاتـل،بریـدندسـتدزدودیگـروظایفـی

کـهبـرتخـتچنیـنخافتـیبرآیـد، گذشـت.پـسآن کتـاب)152-131/7( تفصیـلدرهمیـن

وظیفـهنـداردتـااحـکامراتبلیـغ،جانهـاراتربیـت،اخـاقراتهذیـب،صفتهـاینیـکرا

تعلیـم،وجامعـهرادرفضـایرشـدوترّقـی،تربیـتنمایـد؛زیـرادرآنحکومتهایانتخابی 

وبـدونتعییـناالهـی،ایـنهدفهـاییـادشـدهبـهدسـتافـرادیتحّقـقمییابدکـهخوداز

تهذیـباخـاقوپـرورشروحـیبیبهرهانـد.

ماجرای خانۀ عثمان و نبرد در آن

ابنسـعد)الّطبقـاتالکبـرٰی:25/5چـاپلیـدن]37/5[(ازطریـقابوحفصـه،غـاممـروان،

مـروانبـنَحَکـمرجزگویـانبیـرونآمـدومبارزطلبید.عروةبنشـییمبن آوردهاسـت:»آنروز

کـهاورابهرخسـار بـاشمشـیرچنـانضربـهایبـرپـِسگردنشزد بّیـاعلیثـیبـهنبـردویآمـدو

کاردیبـهسـویویآمـدتـاسـرشراجـدا بـرزمیـنافکْنـد.عبیـدبـنِرفاعـةبـنرافـعزرقـیبـا

کـهمادربـزرگابراهیمبنعربـی1،امیریمامـه،بود، رضاعـیمـروان،فاطمـۀثقفّیـه سـازد.مـادِر

کـهآنراپـاره کارداری گـرقتلـشرامیخواسـتی،اوراکشـتی؛پـسبـاگوشـتشچـه گفـت:›ا

یدومروانراوانهاد.« پارهسازی؟‹عبیدبنِرفاعهازویشرمورز

کـهدرماجـرایمبـارزۀآنروِز گـزارشنمـودهاسـت:»کسـی همـوازعّیـاشبـنعّبـاس

ابراهیـمبـنعربـیکنانیبـوده؛چنانکهدرأنسـاب الّطبقـاتالکبـرٰیچنیـنآمـده؛اّمـاخواهیـمگفـتکـهویمـادر 1.در
مـموالملوکطبری)381/4(آمدهکهفاطمـهبنتاوس،مادربزرگ

ُ
یـخاأل األشـراف)198/6(آمـدهاسـت.البّتـهدرتار

ابراهیـمبـنعـدّی_ونـهابراهیـمبـنعربـی_بـوده؛وظاهـرًاهمیـندرسـتاسـت؛زیـراابراهیـمبـنعربـیرئیـسدیـوان
یـخاألمـموالملـوک: عبدالملـکبـنمـروانبـودوابراهیـمبـنعـدی،امیـروی]=عبدالملـک[بـریمامـه.بنگریـدبـه:تار

یـخ:177/3.)غ.( 144/6و146؛الکامـلفـیالّتار

198/9
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کنـونقبـایاورامیبینـم ابنبّیـاعبـامـروانبـنَحَکـمحضـورداشـت،برایـمگفـت:›گویـاهما

گـردنمـروان کمربنـدشفروبـردهوزیـرآنزرهپوشـیدهبـود.پـسبـرپشـت کـهدوطرفـشرادر

کارشراتمـام بـهرویدرافتـاد.سـپسخواسـتند گردنـشرابریـدواو ضربـهایزدوعصـب

گوشتشراپارهپارهمیکنید؟”پسویراوانهادند.‹« گفت:“آیا کسی که کنند

قتـل کـهروز کـرده گـزارش َبـاُذری]أنسـاباألشـراف:199/6[ازطریـقخالـدبـنحـرب

عثمـان،بنیامّیـهبـهاّمحبیبـه1پنـاهآوردنـدواوخانـدانعـاصوخانـدانحـربوخانـدان

انبـاریخانـهاشجـایدادودیگـرانرادرجایـیدیگرنهان ابوالعـاصوخانـداناسـیدرادر

گامبرمیداشـت؛ وتکّبـر نـاز بـا کـه بـهعمـروبـنسـعیدنگریسـت یـه سـاخت.روزیمعاو

کـهتـورا گاه کـهچـهخـوبایـنقـومرامیشـناخت،آن ومـادرمفـدایاّمحبیبـه گفـت:»پـدر

کـرد!« درخزانـهاشپنهـان

همـوگفتـهکـهمـردمبهسـویعثمانرفتنـدوازراهخانۀبنیحزمانصـاری،ازدیوارخانۀ

عثمـانبـاالرفتنـدوبـهسـرایاودرآمدنـد.سـهتـنازقریشدردفـاعازویجنگیدنـد:عبداهلل

بـنوهـببـنزمعـةبـناسـود2،عبـداهللبـنعـوفبـنسـّباق3،وعبـداهللبـنعبدالّرحمـانبـن

َعـّوام4.عبـداهللبـنعبدالّرحمـانبـنَعـّواممیگفـت:»ایبنـدگانخدا!میانماوشـماکتاب

خدااست.«پسعبدالّرحمانبنعبداهللجمحیبرویتاخت،درحالیکهمیگفت:
کافران و احزاب را می زنم. امروز با شمشیر تیز بازماندۀ 

که هیچ شّکی به دل ندارد. آیا تو ما را به قرآن فرامی خوانی؛ این ضربت مردی است 

که آن را در دیگر زمان ها پشت سر انداخته ای؟ تو 

1.همسررسولخدا؟ص؟.)غ.(

کشـتهشـد.«ابنحجر سـدالغابه:273/3]415/3[(گوید:»ویدرنبردجملیاروزمحاصرۀخانۀعثمان
ُ
2.ابناثیر)أ

)اإلصابه:381/2(گوید:»درروزمحاصرۀخانهکشـتهشـد.«

کـهدراإلسـتیعاب)3/2  کشـتهشـد؛چنـان کـههمـراهعثمـان ابیمّره/ابومیسـرۀعبـدریاسـت بـن 3.ویعبـداهلل
اسـت. آمـده )367/2( اإلصابـه و سـوم/998[( ]قسـمت

سـدالغابـه]480/3[(درشـرححـالعبدالّرحمـان؛وابنحجـر
ُ
4.ابوعمـر)اإلسـتیعاب]قسـمتدوم/844[وابناثیـر)أ

)اإلصابـه:415/2(گفتهانـد:»ویدرزمـرۀکشـتهشـدگانماجـرایخانـۀعثمـانبـود.«

199/9
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مـردمبـرعبـداهللبـنوهببـنزمعهوعبـداهللبنعوف پـسویراکشـت.نیـزگروهـیاز

بـنسـّباقیـورشآوردنـدوآندوراکنارخانهکشـتند.

کسـیرانـزدوینیافـت،بازگشـت. مالـکاشـترپیـشآمـدتـابـهعثمـانرسـیدوچـون

کشـتنایـنمـرد گفـت:»ایاشـتر!مـارابـه مـردمهْمـدانبـهوی کریـبقابضـیاز مسـلمبـن

او از فراخوانـدیومـاتـورااجابـتنمودیـم؛اّمـاچـونبـهوینظـرنمـودی،بـهعقـببرگشـتیو

دسـتکشـیدی؟«اشـتربـهویپاسـخداد:»خـداپـدرتراخیـردهـاد!آیانمیبینـیکههیچ

کـهبازگـردد،ناتـل،غـام کـرد کسـیازویدفـاعنمیکنـد؟«چـونحرکـت محافظـینـداردو

کـههمـۀسـرزمینهارابـرضـّد عثمـان،گفـت:»وامصیبتـا!بـهخـداسـوگند!ایـناشـتراسـت

گـراورانکشـم!«پـسفراپشـتویتاخـت؛عمـرو امیرالمؤمنیـنبرافروخـت.خدایـمبکشـدا

بـنعبیـدحارثـیازهْمـدانبـهویبانـگزد:»ایاشـتر!آنمـردپشـتسـرتـواسـت!«اشـتربه

ناتلروینمودواوراباشمشـیرزدودسـتچپشراجداسـاخت.سـپساشـترنداداد:»ای

پـیناتـلرفـتواوراکشـت. عمـروبـنعبیـد؛ایـنمـردرابگیـر!«عمـرودر

گوید: بارۀآنروز مرواندر
آن روز به جماعت نگفتم: »اندکی مانِع ]دشمن[ شوید!« نیز نگفتم: »زندگی را بر مرگ برگزینید!«

بلکه به آنان گفتم: »با شمشیرهاتان چنان بجنگید که اینان به آن پیرمرد دست نیابند.«

گروهیهمراهویبراینبردآمادهشدند.عثمان کهمروانو گزارشابومخنفآمده در

ایشـانرانهینمود؛اّماسـخنشرانپذیرفتندوبرواردشـوندگانبهخانههجومآوردندوآنان

نـدا یـدانصـاریبـهسـویعثمـانسـنگافکندنـدو رابیـرونراندنـد.ازخانـۀبنیحـزمبـنز

کـهتـوراسـنگمیزنـد.« کـهبـهسـویتسـنگافکنیـم؛ایـنخـدااسـت دادنـد:»مـانیسـتیم

گـرخـدابهمنسـنگمیافکند،سـنگشبهخطانمیرفت!«سـپسمغیرة عثمـانگفـت:»ا

کـهمیگفت: بـناخنـسشمشـیرزنانیـورشآوْرد،حالآن
گیسوانی بافته دارد، می داند: که حمایل بر خود آویخته،  دخترک زیبا اندام 

که بر سر حریف خود، عذاب با نازل می کنم. من آنم 
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پسِرفاعةبنرافعبااینرجزبهسویویتاخت:
گیسوانش را چون دم اسب آویخته، می داند: که  زن جوان دامن کش 

ک و مرگ بیند. در جنگ، هماوردم از من ها

مـردمعـادی، گفتهانـد:»مـردیاز آنگاه،بـاشمشـیربـرسـرویزدواوراکشـت.برخـی

کـهچنیـنمیخوانـد: مغیـرهراکشـت.«سـپسمـروانبـنَحَکـمحرکـتنمـود،درحالـی
آن صاحب زلف انبوه و دست و انگشت لطیف، می داند:

کنندگان جای دارم و دشمن را به بیم و وحشت می افکنم. که در اّول صف حمله  من آنم 

ـــرویتاخـــتوچنیـــن ـــهب ـــنغزی راســـتوچـــپشمشـــیرزدوآنگاه،حّجـــاجب پـــساز

ـــد: رجـــزخوان
زن سپیدروی زیبااندام درخشان گردِن برآمده کفل می داند:

که در روز نبرد، پیشتاز قهرمانم. من آنم 

گـردنوینواخـت،اّمـاشمشـیرشنبریـدومـروانبـررویدرافتـاد. پـسشمشـیریبـه

ابراهیمبنعربیکنانی1بود ّیـه،دختـرشـریک_کـهمروانراپرورشدادهومـادِر فاطمـۀانصار

ایسـتاد  مـروان بـرسـر  و فرارسـید 2 ُبلـّیٰ  از نمـود_ یمامـه امیـر را او مـروان بـن  کـهعبدالملـک

کـهپسـتوداشـت،درونسـازند.آنگاه،عامـربـنبکیـر اتاقـی وفرمـاندادتـاویراببرنـدودر

بـاشمشـیربـر یـان،بـرسـعیدبـنعـاصبـنسـعیدبـنعـاصبـنامّیـهتاخـتو بدر کنانـی،از

اتاقیدرونسـاخت  سـرشنواخـت.نائلـهبنـتفرافصـهبـرسـرویآمـدواورابـاخـودبردودر

ودررابست.)أنساباألشراف:78/5- 81]197/6- 199[(

گـزارشطبـریازطریـقابوحفصـه،غـاممـروان،آمـدهاسـت:»چـونعثمـان؟ضر؟ بـه  در

محاصـرهدرآمـد،بنیامّیـههمـراهویکمـربـهنبردبسـتندومروانبااوبهخانهدرونشـد.من

بـهخـداسـوگند!خـودمـنآتشجنـگمیانآنمردمراروشـن نیـزبـههمـراهاودرخانـهبـودمو

1.درأنساباألشراف)198/6(چنینآمدهاست.بهپانوشتپیشینمادراینزمینهبنگرید.)غ.(

2.تپهایکوچکدرفرودستنجدبودهاست.بنگریدبه:معجمالبلدان:494/1.)غ.(
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اسـلم،نیاراسـلمی،تیرافکندمواوراکشـتم.سـپس بـاالیخانـهبـهسـویمـردیاز کـردم.از

خانـهبـهنبـردپرداختنـد.بـهعثمـانپیغـامدادنـد:›قاتـلنیار فـرودآمـدموآنگاه،مـردمبـردِر

گفـت:›بـهخـداسـوگند!قاتلـشرانمیشناسـم.‹آنشـب مـابگـذار!‹عثمـان رادراختیـار

مـاروی بـهطـورموّقـت[همچـونشـعلههایآتـشاز کـهشـبجمعـهبـود،]خشـمگینانهو

کـهبـربـامخانۀعثمـان؟ضر؟برما گرداندنـدوصبحگاهـاندوبـارهبازگشـتند.نخسـتینکسـی

کـهشـعلهایآتـشدردسـتداشـتوازخانـۀآلحـزم کنانـةبـنعتـاببـود پدیـدارگشـت،

کـهازآنهـامیتراوید، پـیویشـعلههاییهمـراهبـانفتی راهبرایـشبـازشـدهبـود.سـپسدر

بـهدرونراهیافتنـد.چنـدیبـرسـطحچوبـیخانـه،باآنـانجنگیدیم،درحالـیکهچوبها

کـهعثمـانبـهیارانـشگفت:›پـسازآتش]وباالتـرازآتش[ بودنـد.شـنیدم آتـششـعلهور در

گردنـشاطاعتـیاسـت،بـه کـهمـرابـر دیگـرچیـزینیسـت!چوبهـاودرهـاسـوختند.هـر

گفـت:›بنشـینوبیـرونمـرو!‹اّمـا خانـۀخویـشرودوهمـانجـابمانـد!‹سـپسبـهمـروان

کشـتهشـویوبهتودسـت گفت:›بهخداسـوگند!نمیگذارم فرمانشسـرپیچیدو مرواناز

یابنـد،حـالآنکـهمـنصـدایاسـتغاثۀتـورابشـنوم!‹سـپسبـهسـویمـردمبیـرونشـد.مـن

اودفاع کهموالیمتنهابماَند!‹آنگاه،همراهویبیرونشـدمتااز گفتم:›سـزاوارنیسـت نیز

کـهمـروانمیگفت: گروهـیانـدکبودیـم.شـنیدم کـه کنـم؛حـالآن

آن صاحب زلف انبوه و دست و انگشت لطیف، می داند:

کننــدگان جــای دارم و دشــمن را بــه بیــم و وحشــت می افکنم،  کــه در اّول صــف حملــه  مــن آنــم 

کنــار آبراه.‹« غ ســنگخواره در  ســوار بــر مرکبــی تیزتــک همچــون مر

کـهعبدالّرحمـانبـنعدیـس را کنـونمیبینـمآنروز گویـد:»گویـاا ابوبکـربـنحـارث

 بلـویبـهدیـوارمسـجدپیامبـر؟ص؟تکیـهدادهوعثمـاندرمحاصـرهبـود.مـروانبیـرونآمـد 

بـاایـن گفـت:›برخیـزو کـسفرزنـدعـروه1 ومبـارزطلبیـد.عبدالّرحمـانبـنعدیـسبـهفـان

مموالملوک:132/5 
ُ
گزارشطبری)تاریخاأل کهدر 1.گویاصحیحچنینباشـد:»عروةبنشـییمبنبّیاعلیثی.«چنان

د)ص198(گزارشابنسعددرالّطبقاتالکبرٰیدربارۀویگذشت.
ّ
]394/4[(یادشد.درهمینمجل
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مـردمبـارزهکـن!‹جوانـیبلندباالبرخاسـتوبهسـویمروانرفت.کنارۀزرهـشرابرگرفتو

رفتهبود،همچونهدفیبرایحمله[ کنار کمربندشفرونمودوساقپایش]کهزرهازآن در

کـه گردنـشنواخـت نمایـانشـد.مـروانقصـدحملـهبـهآنرانمـود؛اّمـاابنعـروهضربـهایبـر

گویـااینـکچرخیدنـشرامیبینـم.سـپسعبیـدبـنِرفاعـۀزرقـیبهسـویشرفتتـاکارشرا

ابنسـعدگذشـت. تمـامکنـد....«تـاپایـاناینگزارشاز

کـهچـونروزهـایتشـریق]=سـهروز پـدرشنقـلشـده ازطریـقحسـینبـنعیسـی،از

کاریجـز گرفتنـدواوازهـر گـردخانـۀعثمـان را گردا پـسازعیـدقربـان[سـپریشـد،مـردم

گردآینـد.مـردیاز ادامـۀحکومتـشسـربـاززدواطرافیـانونزدیکانـشراپیغـامدادتـانـزداو

کهنسـالبـود،برخاسـتوبانـگ کـهپیرمـردی بـنعیـاض1 اصحـابپیامبـر؟ص؟بـهنـامنیـار

اورابـهخـداسـوگندداد  بـاالیخانـهاشبـرویمشـِرفشـد.نیـار زد:»ایعثمـان!«خلیفـهاز

کـهعثمـانپاسـخویرا گیـرد.درحالـی کنـاره کـهازخافتشـان یـادشآوْرد وخـدایرادر

کـهوی گمـانبردهانـد یـارانعثمـانبـهسـویاوتیـرافکْنـدوویراکشـت. مـیداد،مـردیاز

ایـنهنگام،بـهعثمانگفتنـد:»قاتلنیـاربنعیاض کثیـربـنصلـتکنـدیبـودهاسـت.در

تـابـهسـببقتلاوقصاصشنماییم.«پاسـخداد:»منچنیـننکنمکهمردی رابـهمـابسـپار

کـهخواهـانقتـلمـنهسـتید.«ایشـانچـونچنیـن کـهمـرایـارینمـوده،درحالـی رابُکشـم

دیدنـد،بـهسـویخانـهاششـوریدندوآنرابـهآتـشکشـیدند.

مـروانبـنَحَکـمهمـراهدسـتهای؛سـعیدبنعـاصنیزباگروهی؛ومغیـرةبناخنسثقفی

همباجماعتیبهسـویآنانبیرونشـدندونبردیسـختنمودند.انگیزۀآناندرایننبردآن

بـودکـهشـنیدهبودنـدنیروهـایکمکـیازبصرهدرصـرار_جاییبهفاصلۀیکشـبازمدینه_

فرودآمدهوشـامیاننیزدرراهند.پسباایشـانبردِرخانهسـختجنگیدند.مغیرةبناخنس

مـموالملـوک:328/4(ازاوچنیـننـامبـرده؛اّمـادرهمـان)ص390(بـانـامنیـاربـنعبـداهللاسـلمی
ُ
یـخاأل 1.طبـری)تار

اویـادنمودهانـد:ابنحجـر)اإلصابـه:578/3(؛ابناثیـر)الکامـلفـی کـردهاسـت.اینـاننیـزبـاهمیـننـاماز ازوییـاد
یـخمدینـةدمشـق:438/39(.)غ.( کر)تار یـخ:175/3(؛ابنعسـا الّتار
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ثقفیبرآنانیورشآوْردوچنینرجزمیخواند:
دخترک زیبااندام حمایل آویخته و خلخال بر پا، می داند:

که با شمشیر آخته به نیکی ضربت می زنم. من آنم 

عبداهللبنُبَدیلبنَوْرقاءُخزاعیبااینرجزبراوتاخت:
که اّدعا داری، نیک شمشیر می زنی، پس با هماوردی بزرگوار و تک تاز، گر چنان  ا

کن! که َدمش تیز و صیقلی است، پایداری  با شمشیری 

پسعبداهللبرویضربهایزدوبهقتلشرساْند.آنگاه،ِرفاعةبنرافعانصاریزرقیبر

مروانبنَحَکمتاختوباضربهایاورابرزمینافکْندوبااینگمانکهبهقتلشرسانده،ازاو

دستکشید.عبداهللبنزبیر]کهدرمیانمدافعانعثمانبود[نیزچندزخمبرداشتوگروِه

ایشاندرهمشکستندوبهقصرپناهبردندوکناردِرآنپناهگرفتندوآنجانیزجنگیسخت

نمودند.درنبردبرآستانۀدر،زیادبننعیمفهری1همراهکسانیازیارانعثمانکشتهشد.مردم

همچناندرنبردبودندتاعمروبنحزمانصاریدِرخانهاشراکهکنارخانۀعثمانبنَعّفان

بود،گشودومردمرابانگداد.پسمردمازخانۀویبرآنانهجومآوردندودرونخانهباایشان

جنگیدندتادرهمشکستندوراهخانهرابرایشانبازنهادندتادرکوچههایمدینهبگریزند.

عثمانهمراهکسانیازخانوادهویارانشتنهاماندکهبااوکشتهشدندوخوداو؟ضر؟ نیزکشته

شد.)تاریخاألمموالملوک:122/5-125]379/4[؛الکاملفیالّتاریخابناثیر:73/3و74]293/2و294[(

ولیـد،آنروزگریختوعبدالّرحمانبنسـیحان2  خالـدبـنعقبـةبـنابیمعیـط،برادِر

کرد: بااینسرودهبهویاشاره
ــد زره بــر تــن، از  کــه خال کــه در خانــه ســربرهنه جــوالن می دهــم، حــال آن  کننــد  مــرا ســرزنش 

ــت. گریخ آن 

کشـتگانماجـرایخانـۀعثمـان 1.ابوعمـر)اإلسـتیعاب]قسـمتدوم/534[(وابنحجـر)اإلصابـه]559/1[(اورااز
شـمردهاند.

2.درأنساباألشرافچنینآمده؛اّمااإلستیعابواإلصابه»ازهربنسحبان«آوردهاند.

202/9

)281(



317 ماجرای م الرۀ دوا 

کــج  ــودم ]و اقدامــی نمی کــردم[، دســتم  ــود و مــن شــنیده ب ــرای نبــرد[ داده ب ــر او ندایــی ]ب گ  ا

کر باد! گوشم  و 

خالدپاسخداد:
کــه در خانــه بــا  گاه  بــه هســتی ام ســوگند! آنــان را بــه چشــم خــود دیــدی و وانهادی شــان، آن 

گســتردگی راه می رفتــی.

)أنساب األشراف: 117/5 ]246/6[؛ االستیعاب: 155/1 ]قسمت دوم/432[؛ اإلصابه: 103/1 و 410(

کـهمغیـرةبـناخنـسدرآنروزهمـراهعثمـان؟ضر؟ کشـتهشـدواورادرآن ابوعمـرآورده

خانـۀعثمـانراسـوزاندند،بـهاو کـهچـوندِر هنگامـهماجراهـایبسـیاراسـت،ازجملـهآن

گفـت:»بـهخـداسـوگند!مبـاداکـهمردمدربارۀماگویندکهتوراتنهـانهادیم.«پسبااینرجز،

شمشـیرزنانبیرونشـد:
که هنوز نسوخته بود. کردم  چون درها فروریخت و سوخت، به دری روی 

گیــر  گــر در برابــر عثمــان نبــرد نمی کنــی، راه خــود را  گویــم: »ا  بــه حقیقــت، بــه عبــداهلل آمرانــه 
و روان شو!

کــه میــان ســر  گاه  کــه رمقــی در تــن دارم، او را رهــا نمی کنــم تــا آن   بــه خــدا ســوگند! مــادام 
گردنم جدایی افتد. و 

گریختــن بــرای مــن همچــون دزدی  او اســت امــام؛ پــس امــروز تنهایــش نمی گــذارم. امــروز 
ــت.« ــردن اس ک

بـهقتلشرسـاْند. آنگاه،بـرمـردمتاخـتومـردیسـاقپایـشرابـاضربتـیجـدانمـودو

کشـتهشـد!«طلحـه بـناخنـس گفـت:»مغیـرة بـنعبیـداهلل بـهطلحـة بنیزهـره  از مـردی

کشـتهشـد!«بنگریـدبـه:اإلسـتیعاب]قسـمتچهـارم/1444[  همپیمانـانقریـش گفـت:»سـروِر

ضمـنشـرححـالمغیـره.

کـههمـراه یـارانبرجسـتۀعثمـان گویـد:»از الّنهایـه:188/7]210/7[( ابنکثیـر)البدایـةو

یـادبـننعیـمفهـری،مغیـرةبـن کشـتهشـدند،اینـانبودنـد:ز گروهـیدیگـردرهنـگامنبـرد

اخنسبنشریق،نیاربنعبداهللاسلمی.«

203/9
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گویـد:آنچـهمـرابـهبیـانایـنخبرهـابرانگیخـت،داللـتآنهـا_بـاپیوسـتبـه امینـی

خبرهایگذشـته_براینمطلباسـتکهآنروزجزامویانوغامانشـانوشـماریناچیزکه

شـیوهورفتـارآنهـاراداشـتند،کسـیبـاعثمـاننبـودتـاازویدربرابـرشـورشمهاجریـنوانصار

گروهیدیگرراانباریاّمحبیبهدرخودجایداد  گروهیازآنانکشـتهشـدندو دفاعورزد.پس

وچنـدتـنانـدکنیـزدرکوچههـایمدینـهپـابهفرارنهادندوپراکندهشـدند.پستنهـاویماْند 

کـههیـچکـسازاودفـاعنمایـد.ایـن کـهنوبـتقتـلویرسـید،بـیآن گاه وخانـوادهاشتـاآن

کـهبـهزودیدرگفتوگـواززنجیـرۀحدیثهـایسـاختگی،سـودتان نکتـهرابـهیـادسـپارید؛

خواهدبخشـید.

درخور توّجه

زمـرۀیـارانعثمان_چنـانکهابنکثیرانجامدادهاسـت_ بـنعبـداهللدر برشـمردننیـار

کشـته کـهانگیـزۀآن،میـلبـهپرشـمارسـاختنمدافعـانخلیفـهو گـزاف اشـتباهیاسـت

آن کـهدر بـود کهنسـال نیـار،پیرمـردی کـه اّمـادانسـتید اواسـت.  از شـدگاندرحمایـت

یافتوغـاممروانباتیریاوراکشـت  وموعظـۀنیـکبـهعثمـانحضـور صحنـهبـرایانـدرز

وبههمینسـبب،آتشجنگشـعلهورشـدوقاتلشرابرایقصاصازعثمانخواسـتندو

گرفـت. بـرویبـاال ایـنروی،خشـمانصـار از یـدو اوازسـپردنشخـودداریورز

گزارش قتل عثمان

اّناالیهراجعون. اّناهللو

مـموالملـوکوجـزاوازطریقیوسـفبنعبداهللبنسـام،گزارشکردهاند
ُ
طبـریدرتاریـخاأل

کهعثماِندرحالمحاصره،برمردمیکهازهرسـویپیرامونخانهاشراگرفتهبودند،مشـِرف

شـدوگفـت:»شـمارابـهخداونـد؟زع؟سـوگندمیدهـم!آیـامیدانیـدکـهپـسازمصیبـتمـرگ

امیرالمؤمنیـنعمـربـنخّطـاب؟ضر؟ ازخـداخواسـتیدکـهبرایتـانخیـرفراهـمنمایـدوشـمارابـر

بهترینتـانگـردآوَرد؟پـسبـهخـداچـهگمـانداریـد؟آیـاگوییـدکهدعایتـانرامسـتجابنکرد؟
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اگـرچنیـنگوییـد،خـدایسـبحانراسـبکشـمردهاید؛درحالـیکـهآنروزشـماگروهـیاز

آفریدگانشبودیدکهبردینحّقشگردآمدهوکارهاتانپراکندهنگشتهبود!

بـــرایویاهّمّیـــتنداشـــت نظـــرشپســـتوبـــیارزشبـــودو کـــهدیـــنخـــدادر گوییـــد یـــا

گـــردد؛آنروزهنـــوزدیـــنمایـــۀبندگـــیخـــدابـــودودینـــداران کســـیسرپرســـتدینـــش کـــهچـــه

یاریتـــاندســـتبـــردارد  گـــذاَردیـــااز کـــهخداونـــدشـــمارابـــهخـــودوا کنـــدهنشـــدهبودنـــد  پرا

وعقوبتشوید؟

انـکارحقبـردیگران، کـهانتخـابمـنبـامشـورتنبودوشـماباسـتیزهگریو یـاگوییـد

چیـرهگشـتید؛پـسخداونـداّمـترابـهخـودوانهـاد،آنگاهکـهنافرمانـیاشکردنـد؛اّمتـیکـه

دربارۀاماممشورتنکردندوبرایشناختکسیکهخداازویخشنودنبود،تاشنکردند؟

یـاگوییـدکـهخداونـدسـرانجاِمکارمـرانمیدانسـت؟مـندرپـارهایازکارهایـمبـهنیکـی

رفتـارنمـودمومـوردرضایـتدینـدارانبـودم.پـسازآننیـزکارینکـردمکـهخدارابهخشـمآوَرد 

کرامتشرا کهمرابرگزیدوجامۀ گرددوآنچیزراخداوند؟زع؟درروزی ومایۀخشـمشـمابرمن

برمنپوشـاْند،ندانسـتهباشـد!

کـه گذشـتۀخیـرمیشناسـید و ازمـنپیشـینه آیـا بـهخـداسـوگندمیدهـم! را شـما

خـدابرایـمپیشتـرفراهـمنمـودهومـرادرآنصحنـه]یجهـاد[حاضـرسـاختهاسـت؛همـان

کـسپـسازمـنآیـد،بایسـتهاسـتمـرابـدانفضیلـتبشناسـد؟ کـهبـرهـر پیشـینهای

مهلـتدهیـدومـرانُکشـید؛کـهتنهاقتلسـهتنروااسـت:مـردیکهپسازهمسـرداری

کـهدیگـریرابـهنـاروابُکشـدتـامایـۀ کفـرورزد؛یـاآن کـهپـسازاسـامآوردن کسـی کنـد؛ زنـا

گرمرابکشـید،شمشـیررابرگردنهـایخودتاننهادهایـدوآنگاه،تا قصاصـشگـردد.همانـاا

گرچنینکنید،پسازمن روزقیامـت،خداونـد؟زع؟آنراازگردنتـانبرنـدارد.مـرانکشـید؛کـها

هرگـزبـایکدیگـرنمـازنخواهیـدگـزاردوامـوالعمومـیرابـاهـمتقسـیمنخواهیدکـردوخداوند

اختـافراازمیانتـانبرنخواهدداشـت!«
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کــهیــادنمــودیپــسازعمــر؟ضر؟ مــردمازخداونــد؟زع؟  گفتنــد:»اّمــاایــن ایشــانبــهوی

گزینشخلیفۀخود،برایشــانخیرپیشآوَردوســپسدرپیاینخیرخواهی خواســتندکهدر

کنــد،مقــّدروخیــراســت،اّمــاخداونــد؟زع؟خافــتتــورا ازخــدا،تــورابرگزیدنــد؛هــرچــهخــدا

مایــۀابتــایبندگانــشســاخت.واّمــاپیشــینهوگذشــتهاتدرهمراهــیبــارســولخدا؟ص؟کــه

کــهپیشــینهاینیکــوداشــتیوشایســتۀخافــتبــودی؛اّمــاپــساز ازآنیــادنمــودی؛میدانیــم

آندینخداوسّنتپیامبررادگرگونساختیوآنچهراخودمیدانی،بدعتنهادی.

بیـمفتنـهدر کـهاز بـامیگردیـم؛مـارانسـزد گـرتـورابُکشـیم،دچـار کـهگفتـیا اّمـاایـن و

کـهتنهاسـهتـنراسـزاوارقتلدانسـتی؛ما اّمـاایـن یم.و سـالآینـده،حـقرابـرتـوجـارینسـاز

کشـتنهسـتند:هر کهبرشـمردی،سـزاوار کسـانیجزاینسـهتن که کتابخدادیدهایم در

کـهدر بـرآنبجنگـد؛هـر کـهازحـقسرکشـینمایـدو زمیـنبـهفسـادانگیزیکوشـد؛هـر کـهدر

بـرآنسـتیزهنمایـد.تـوازحـقسرکشـی کنـدو ایـنراهنبـرد برابـرحـقمانـعانگیـزدوسـپسدر

کهبهعمد کردیوازقصاصشـدنبرایسـتمی گشـتیوبرآنسـتیز نمودیوحقرامانع

یـدیودرقضـاوتوقسـمتنمـودن نمـودی،سـربـاززدیوبـهخافـتبـرمـاپایـداریورز

اینچیزهاسـتیزنکـردهایوآنانکه گـراّدعـاداریکهبامادر یـدی.ا امـوالعمومـیسـتمورز

پناهـتداشـتهاند،بـدونفرمـانتـونبـردمیکننـد،جـز مـادر از تـوبرخاسـتهو بـهحمایـتاز

گـرخودرا ایـننیسـتکـهجنگیدنشـانبـهسـببدسـتآویختنتوبهحکومتاسـت.پسا

کشند.« نبردبهحمایتتودست ازخافتبرکنارداری،ایشاننیزاز

َباُذریوجزاوآوردهاندکهچونبهمحاصرهکنندگانعثمان،ازمصریانوهمراهانشان،

کـهخلیفـهبـهابنعامـرومعاویـهچـهنوشـته،سرسـختیوسختکوشیشـاندر خبـررسـید

محاصرۀویوحرصشـانبرایشـتافتندرقتلاوافزایشیافت.

آنـانرافرمـاندادتـااجـازه مـردمرابـهدسـتداشـتو کار درجریـانمحاصـره،طلحـه

کسـینـزدعثمـانرودیـاازخانـۀویبیـرونآیـد.نیـزفرمـاندادنگذارنـدبـهاوآب ندهنـد
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کوچـکاز گرفتـهبـود،اّمحبیبـهدختـرابوسـفیانمشـکی کـهمحاصـرهشـّدت گاه رسـد.آن

یتیمـانمـا گفـت:»عهـدهداروصّیتهـاوامـور  آبآوْرد؛ولـیبـهاواجـازۀورودندادنـد.وی

گفتوگـونمایـم.«پـسبـهوی ایـنزمینـهبـااو ]=بنیامّیـه[،عثمـاناسـتومیخواهـمدر

اجـازهدادنـدواوآنمشـکرابـهعثمـانداد.

کـمآبدر کـهجـزازچاهـی کردنـد گویـد:»عثمـانراچنـانمحاصـره جبیـربـنُمطِعـم

کـهعمـهزادهاتچنـان خانـهاشنمینوشـید.نـزدعلـیرفتـموگفتـم:›آیـارضایـتمیدهـی

کـمآبدرخانهاشننوشـد؟‹علیگفت:›سـبحاناهلل! کـهجـزازچاهـی درمحاصـرهافتـد

اورابـهایـنجـارسـاندهاند؟‹گفتـم:›آری.‹پـسعلـیبهسـویمشـکهایآبرفت  آیـاکار

وآنهـارابـهعثمـانرسـاْندواوراسـیرابسـاخت.«

یـاران گروهـیاز یـادبـننعیـمفهـریهمـراه چـونماجـرادرگرفـتوجنـگبرپـاشـدوز

کـهعمروبن عثمـاندرآنمعرکـهکشـتهشـدند،مـردمهمچنـانبـهجنـگادامـهدادنـدتـاآن

کنـارخانـۀعثمـانبـنَعّفـانبود،گشـودومـردمرابانگزد. کـه خانـهاشرا حـزمانصـاریدِر

پـسایشـانازخانـۀویبـریـارانعثمـانتاختنـدودرونخانـهبـاایشـاننبردنمودنـدتادرهم

کوچههـای گشـودهشـد؛پـسخـارجشـدندودر خانـهبـرایآنهـاراهـی شکسـتندوازدِر

کـههمـراهوی گریختنـد.سـپسعثمـانبـاچنـدتـنازخانـوادهویارانـشباقـیماْنـد مدینـه

کشتهشدندوخودعثمان؟ضر؟ نیزبهقتلرسید.

بـن کـهمحّمـد کردهانـد گـزارش بـنمحّمـد ازطریـقعبدالّرحمـان وطبـری ابنسـعد

کنانـةبـنبشـربـن ابیبکـرازدیـوارخانـۀعمـروبـنحـزمبـاالرفـتوبـهخانـۀعثمـاندرآمـد.

کـهنائلـه،همسـر عتـاب،سـودانبـنحمـران،وعمـروبـنَحِمـقنیـزبـااوبودنـد.پـسدیدنـد

عثمان،نیزآنجااستوخلیفهسورۀبقرهراازقرآنمیخواَند.محّمدبنابیبکرپیشاپیش

آنـانبـهسـویعثمـانرفـتوریـشاورادردسـتگرفـتوگفت:»ایپیرمـرداحمق!خداوند

تـوراخـوارورسـوانمـود.«عثمـانگفـت:»مننهپیرمرداحمق،بلکهبنـدۀخداوامیرالمؤمنین
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گفـت:»ای کارتنیامدنـد!«عثمـان یـهوفـانوبهمـانبـه گفـت:»معاو هسـتم.«محّمـد

گرفتـی،دردسـتنمیگرفـت.« کـهتـودردسـت گـذار؛پـدرتایـنرا بـرادرزاده!ریـشمـراوا

گرفتنریشتواسـت!« محّمدگفت:»آنچهمیخواهمبرسـرتآورم،سـختترازدردسـت

گفـت:»ازخـدادربرابـرتـونصـرتویـاریمیجویـم.«سـپسبـرپیشـانیویبـاتیـری عثمـان

کهدردستداشت،ضربهزد. باریکپیکان

گفـت: گرفـتودردامـنخویـشنهـادو کـهعثمـانقـرآنرا درعبـارتَبـاُذریآمـده

کتـابمقـّرراسـت،دهـموازآنچـهمایـۀ ایـن کـهدر »ایبنـدگانخـدا!شـماراهـرحّقـی

گواهباش!«محّمدبن کشـمورضایتتانبخشـم.بارخدایا؛ ناخشـنودیشـمااسـت،دسـت

کنـون]اظهـارپشـیمانیمیکنـی[؟حـالآنکهازپیشعصیـانورزیده، ابیبکـرگفـت:»آیـاا

آوْردوبراسـتخوانپشت ازفسـادگرانبودی!«سـپسدسـتهایتیرکهدردسـتداشـت،فراز

گفـت:»ای اّمـاجـدانسـاخت.عثمـان بریـد، را تـادرشـاهرگشفروُبـردوآن گـوشویزد

گشـت.« کـهپشـیمانودچـاراختـافخواهیـد بنـدگانخـدا!مـرانُکشـید؛

یـشعثمـانرا کـهمحّمـدبـنابیبکـرهمـراه13مـردبیامـدور درعبـارتابنکثیـرآمـده

گـوشرسـید؛  کـهصـدایبرخـورددندانهایـشبـهیکدیگـربـه گرفـتوآنراچنـانبـاالآورد

کارتنیامـد!« کارتنیامـد؛نامههایـتبـه کارتنیامـد؛ابنعامـربـه یـهبـه گفـت:»معاو و

کـدام گفـت:»ایپیرمـرداحمـق!بـر کـهمحّمـدبـنابیبکـر کرآمـده درعبـارتابنعسـا

دیـنهسـتی؟«گفـت:»بـردیـناسـام؛ومـننـهپیرمـرداحمـق،بلکـهامیرالمؤمنینهسـتم.«

گفـت:»کتـابخـدامیـانمـاوشـمابـاد!« گفـت:»کتـابخـدارادگرگـونسـاختی!«عثمـان

گفـت:»روز گرفـتو سـپسمحّمـدبـنابیبکـربـهسـویویرفـتوریشـشرابـهدسـت

کردیـمو بـزرگانوسـرانخویـشپیـروی مـا!مـااز گوییـم:›پـروردگار کـه مـانپذیرنـد قیامـتاز

خانهِکشـانکشـان اتـاقتـادِر آنـانمـارابـهگمراهـهبردنـد.‹«سـپسبـادسـتخویـشاورااز

کهبادستریشمرابگیرد!« برد؛واومیگفت:»ایبرادرزاده!پدرتچنیننمیکرد
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کـهدردسـت کنانـةبـنبشـرتیرهـایباریکپیکانـیرا کـه ابنسـعدوطبـریآوردهانـد

بـاآنبـهانتهـایگـوشعثمـانزدوفروبـردتـابهحلقشرسـانید؛سـپسبا داشـت،بـاالآوردو

کشـت. شمشـیر،ویرازدو

گـرزیآهنیـنبـرپیشـانیو کنانـةبـنبشـرتجیبـیبـا کـه گـزارشابنابیعـونآمـده  در

گفتهاست: پیِشسرعثمانزدواوبهپهلودرافتاد.ولیدبنعقبهیادیگری
گرزی بر وی فرود آورد وسر و پیشانی اش را افکند.1 مردی از تجیب، 

آنکـهویبـهپهلـودرافتـاد،سـودانبنحمرانمرادیبـرویضربتیزدواورا نیـزپـساز

نیمهجانیداشـت بـرسـینهاشنشسـتوهنـوز کشـت.عمـروبـنَحِمـقهـمبـرویَجسـتو

کـهُنـهضربـهبـراوزدوگفـت:»سـهضربـهرابـرایخـدازدموشـشضربـهرابـهسـببخشـمی

اودردلداشـتم!« کهاز

آنگاه،عمیـربـنضابـئپیـشآمـدویکـیازاسـتخوانهایدنـدهاشراشکسـت.در

کشـتهشـد،عمیـربـنضابـئبـرویجسـتودواسـتخوان کـهچـونعثمـان اإلصابـهآمـده

کـهبـهسـویویرفتنـد،عمیـربـنضابـئ گویـد:»ازکسـانی دنـدهاشراشکسـت.مسـعودی

گزارشـیدیگـرازهمیـنسـانازوی کـهبـاشمشـیرششـکمویراشـخمزد.« برجمـیبـود

خواهـدآمـد.

کـهسـهضربـهبـرسـرشوسـهضربـهبـر درعبـارتطبـریوابنعبدرّبـهوابنکثیـرآمـده

کـهدراسـتخوانش بـرپیـشچشـموبـاالیبینـیاشنیـزضربـهاینواختنـد سـینهاشزدنـدو

زندهبود،میخواستند کردهبودندوهنوز کاریبرویوارد کهزخمهای فرورفتودرحالی

سرشراجداسازند.نائلهودخترشیبةبنربیعه،دوهمسرش،خودرابهرویاوافکندند.

گشـتند. گذارید.«پساوراوانهادندوآندوزنسـختلگدکوب گفت:»اوراوا ابنعدّیس

کـهعمـربـنعبدالبـردراإلسـتیعابضمـنشـرححـالموالمـانامیرالمؤمنیـن،پـسازبیـان 1.بسـیمایـۀشـگفتیاسـت
ماجـرایقتـلآنحضـرت،ایـنبیـتراآوردهوازآِنشـاعریشـیعیدانسـتهاسـت!
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گزارشـی،غافقـیبـنحـربپـسازمحّمـدبـنابیبکـربـر کـهطبـق درعبـارتابنکثیـرآمـده

کوفت. گرزیآهنینبردهانش عثمانتاختوبا

بـاعثمـانبـودودوضربـهخـوْرد،همچون وثـاب_کـهآنروز َبـاُذریازطریـقحسـن،از

کـهبـروینهـادهباشـند_آوردهاسـت:»عثمـانمـرافرسـتادتـااشـتررانـزدوی دونشـانداغ

گفـت:›ایاشـتر!مـردمازمـنچـهخواهنـد؟‹پاسـخداد:›تـورااختیـاردادهانـد فراخوانـم.

کشـت.‹ یـاتـوراخواهنـد گیـرییـاخـودرابـهقصـاصسـپاریو کنـاره کـهیـاازخافتشـان

کـهکنـارهگیـرم؛مـنکسـینباشـمکـهجامـهایراکـهخداونـدبـرتنم عثمـانگفـت:›اّمـاایـن

اّمـاقصـاص؛بـهخـداسـوگند!میدانـمکهابوبکـروعمرنیـزدیگران پوشـانیده،بیـرونکنـم.و

کشـتنمـن؛بـهخـدا اّمـا رامجـازاتمینمودنـد؛وبـدنمـنتـابقصـاصشـدننـدارد.و

بـادشـمن، یـدو گـرمـرابکشـید،دیگـرپـسازمـنهرگـزبـاهـمدوسـتینخواهیـدورز سـوگند!ا

مّتحدانـهنخواهیـدجنگیـد.‹

گاهبرمیخاسـتم. گاهازمـنخـونمیرفـتوناتـوانمیگشـتمو کـه مـرازخمـیرسـید

عثمـانبـهمـنگفـت:›آیـاآببـرایوضـوداری؟‹گفتـم:›آری.‹پسوضوسـاختوقرآنرا

برگرفـتوآنرامایـۀحفـظ]وحـرز[خویـشازبدکاراننمود.درهمینحال،مردکیهمچون

گـرگبـرویسـرکشـیدوسـپسبازگشـت.گفتیـم:›موضوعیآنـانرابازگرداْندوبازداشـت.‹

یـشعثمانراکهریشـینیکو بـردوزانـونشسـتور برابـراو سـپسمحّمـدبـنابیبکـردرآمـدو

کـهصدایبرخورددندانهایشبهیکدیگرشـنیدهشـد. داشـت،برگرفـتوچنـانتـکانداد

›ای گفـت: عثمـان نیامـد!‹ کارت بـه ابنعامـر نیامـد؛ کارت بـه یـه ›معاو گفـت: سـپس

گونـهبرابـرمـنبنشـیند.‹ کـهایـن بـرادرزاده؛مهلـتده!بـهخـداسـوگند!پـدرتچنیـننبـود

 پـسمحّمـدبـنابیبکـربـانیـزهایویرابـهخـوننشـانیدودیگـراننیـزبـهیـاریاشآمدنـد 

کشتند.« وعثمانرا

طریقابنسیرینگزارشنمودهکهابنُبَدیلکهازپیش،ویوعثمانبهیکدیگر همواز
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کهمیگفت:»هرآینهاوراخواهم کینهمیورزیدند،باشمشیریبهسراغویآمد،حالآن

کنی!«آنگاه،اوبه کهچنین آنی گفت:»تونزدخداپستتراز کنیزعثمانبهوی کشت!«

کرد. کجایویبرخورد کهندانمبه سراغعثمانرفتوبراوضربهاینواخت

أنسـاباألشـراف لیـدن:51/3]73/3[؛ ابنسـعد:چـاپ تألیـف الکبـرٰی الّطبقـات بـه: بنگریـد

َباُذری:72/5و82و83و92و97و98]189/6و202و213و220[؛اإلمامةوالّسیاسه:39/1]44/1[؛

مـموالملـوکطبـری:125/5و131و132]382/4و383و393و395[؛العقـدالفریـد:270/2 
ُ
یـخاأل تار

یـخ هـب:442/1]362/2[؛اإلسـتیعاب:477/2و478]قسـمتسـوم/1037[؛تار
ّ

]113/4[؛ُمـروجالذ

یـخابناثیـر:72/3و75]293/2[؛شـرح کر:372/4]403/39[؛الکامـلفـیالّتار مدینـةدمشـقابنعسـا

یـخ یـخابنخلـدون:401/2]300/2[؛تار نهـجالباغـهتألیـفابنابیالحدیـد:166/1و168]155/2[؛تار

الّنهایهتألیفابنکثیر:184/7و185و187و188]206/7و207و209و210  ابوالفداء:170/1؛البدایةو

یـخالخمیـس:263/2؛الّسـیرة و211[؛حیـاةالحیـواندمیـری:54/1]78/1[؛مجمـعالّزوائـد:232/7؛تار

الحلبّیـه:85/2]76/2[؛اإلصابـه:215/2؛إزالـةالخفـاء:242-239/2�

کفن و دفن خلیفه

بـرزمیننهادهشـده، کـهعثمـانسـهروز گـزارشنمـوده طبـریازطریـقابوبشـیرعابـدی

بـن بنیاسـد  از یکـی او،  از پـس و قرشـی حـزام بـن حکیـم سـپس نسـپردند. کـش خا بـه

اوخواسـتندکه از بـارۀدفـنعثمانسـخنگفتنـدو عبدالعـّزٰیوجبیـربـنُمطِعـمبـاعلـیدر

بـهخانـوادۀویاجـازۀدفنـشرادهـد.علـیپذیرفـتوبهآناناجازهداد.مـردمچوناینخبر

عثمـان، خانـوادۀ از انـدک تـن چنـد نشسـتند. وی راه  در دسـت در سـنگ شـنیدند، را

گورسـتانیهودیـانبـود، کـه کوکـب1 جنـازهاشرابـهسـویبسـتانیدرمدینـهبـهنـامحـّش

بردنـد.چـونجنـازهاشراآوردنـد،مـردمتابوتـشراسنگسـارنمودنـدوخواسـتندآنرابرزمین

آنـانخواسـتتـاازجنـازۀ بـاقیـدسـوگنداز اندازنـد.خبـربـهعلـیرسـیدواوپیغامشـاندادو

1.ابوعمـر)اإلسـتیعاب]قسـمتسـوم/1048[(ویاقـوت)المعجـمالبلـدان]262/2[(ومحّبالّدیـن)الّریـاضالّنضـره
بـودهاسـت. کـهکوکـبنـاممـردیازانصـار ]65/3[(بـرآننـد
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کوکـببـه کردنـد.سـپسوی؟ضر؟ رابردنـدودرحـّش آنـانچنیـن عثمـاندسـتبردارنـد؛و

را گشـت،فرمـاندادآندیـوار یـةبـنابیسـفیانبـرمـردمچیـره خـاکسـپردند.چـونمعاو

پیرامـونقبـروی کـردتـامردگانشـانرادر ویـرانسـازندوآنرابـهبقیـعپیونـددادومـردمراامـر

گردد. گورستانمسلمانانوصل بهخاکسپارندتابه

هموازطریقابوکرب،خزانهداربیتالمالازجانبعثمان،گزارشنمودهکهعثمان؟ضر؟

را  پــسازمغــربوپیــشازتاریکــیاّولشــببــهخــاکســپردندوتنهــاتشــییعکنندگانــشمــروان

بــنَحَکــموســهغــامویودختــرپنجمــشبودنــد.دختــرشنوحــهســردادوباصدایبلنــدبروی

عــزادارینمــود.مــردمســنگبرگرفتنــدوگفتنــد:»پیرمــرداحمــق؛پیرمــرداحمــق!«پــسنزدیــک

بــودآندختــرراسنگســارکننــدوتشــییعکننــدگانگفتنــد:»بــهســویبســتان؛بــهســویبســتان!«

ســپسویرادربســتانیدربیــرونقبرســتانبقیــعبــهخــاکســپردند.

کـهجنـازۀعثمـانتـادوشـبپـسازقتلـشبـر همـوازطریـقعبـداهللبـنسـاعدهآورده

کـشسـپارند.آنگاه،چهـارتنویراتشـییعکردند:حکیم زمیـنماْنـدونمیتوانسـتندبـهخا

یفـه.چـونجنـازهاشرانهادندتا
َ

بـنحـزام،جبیـربـنُمطِعـم،نیـاربـنمکـرم،وابوجهـمبـنُحذ

گـزاردنبـرویودفـن بـرآننمـازبگزارنـد،چنـدتـنازصحابـهپیـشآمدنـدوایشـانراازنمـاز

نمودنشدربقیعبازداشـتند.اسـلمبناوسبنبجرۀسـاعدیوابوحّیۀماِزنیهمراهعّدهای،

کهخداوفرشـتگانشبروینماز ازهمینافرادبودند.ابوجهمگفت:»اورابهخاکسـپارید؛

یـمکـهدرگورسـتانمسـلماناندفـن گزاردنـد!«اینـانگفتنـد:»نـه؛بـهخـداسـوگند!هرگـزنگذار

کوکـببـهخـاکسـپردندوچـونبنیامّیـهحکومـتیافتنـد،آن گـردد.«پـسویرادرحـّش

بسـتانرادربقیـعداخـلکردنـدکـهامـروزنیـزگورسـتانبنیامّیـهاسـت.

کـردهکـهچـونعثمان؟ضر؟ کشـته گـزارش نیـزهمـوازطریـقعبـداهللبـنموسـیمخزومـی

کـههـردو اّمالبنیـن]دختـرعیینـةبـنحصـن، شـد،خواسـتندسـرشراجـداسـازند.نائلـهو

بازداشـته،شـیون ایـنکار آنـانرااز ازهمسـرانعثمـانبودنـد[خـودرابـهرویویافکندنـدو
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گذارید!«سـپس گفت:»ویراوا برآوردندوبرصورتخودزدندوجامهدریدند.ابنعدّیس

کـهغسـلنیافتـهبـود،بـهسـویبقیعبردندوخواسـتنددرجایـگاهجنازههابرآن جنـازهاشرا

اجـازهندادنـد.درحالـیکـهجنـازهبـرلنگـهدریقـرارداشـت،عمیـر نمـازبگزارنـد؛اّمـاانصـار

گفـت:»]پـدرم[ بـنضابـئبـرویَجسـتویکـیازاسـتخوانهایدنـدهاشراشکسـتو

کـهُمرد!« زنـداننـگاهداشـتی ضابـئراچنـداندر

گـزارشنمودهانـد:»مـنیکـیازتشـییع ابنسـعدوطبـریازطریـقمالـکبـنابیعامـر

بـسشـتاب قتلـشبـودم.آنرابـرلنگـهدرینهادیـمواز کننـدگانجنـازۀعثمـان؟ضر؟ پـساز

گاه گرفتهبودتاآن داشـتیم،سـرشبهآندرمیخوردوصدامیداد.هراسـیسـختمارافرا

کوکببهخاکسپردیم.« کهویرادرحّش

شــد  کشــته جمعــه روز عثمــان؟ضر؟  کــه نمــوده نقــل ابومخنــف گــزارش  از َبــاُذری

کــهجبیــربــنُمطِعــموعبدالّرحمــانبــن گاه وجنــازهاشدرخانــۀویباقــیماْنــدتــاآن

گــزارده،  یفــۀعــدویآمدنــدتــابــروینمــاز
َ

بــنمخرمــۀُزْهــریوابوجهــمبــنُحذ ابیبکــرومســور

یــمتــابــروینمــاز گفتنــد:»شــمارانگذار انصــارپیــشآمدنــدو کــشســپارند.مردانــیاز بــهخا

ــراونمــاز ــهفرشــتگانب ک ــد ــم،بدانی نهی ــروینمــاز ــدب ی ــرنگذار گ گفــت:»ا ــد!«ابوجهــم نهی

گویــی،خداونــدتــورادرجــایویدرون گــردروغ گفــت:»ا گزاردهانــد.«حّجــاجبــنغزّیــه

ــا گفــت:»همان ــه ــد!«ابنغزّی نمای ــااومحشــور ــراب ــدم گفــت:»آری؛خداون ســازد!«ابوجهــم

ــهوی ــوراب کــهت ــهخــداســوگند!ایــن ــااووشــیطانمحشــورخواهــدســاخت.ب ــوراب خــدات

یــد.ســپسآنــاناز ملحــقنکــردم،ناشــیازخطــاوناتوانــیمــناســت!«ابوجهــمســکوتورز

فکــرجنــازۀعثمــاندرآمدنــدوســرگرمکاریدیگــرشــدند.پــسهمــانکســانبازگشــته،بــروی

اّمالبنیــن گــزاْردو  کــشســپردند.پیشــاپیشآنــانجبیــربــنُمطِعــمنمــاز بــهخا گزاردنــدو  نمــاز

کوچــک دختــرعیینــةبــنحصــن،همســرعثمــان،چراغدارشــانبــود.جنــازهرابــرلنگــهدری

آنبیرونبود. کهدوپایشاز ازشاخۀخرمانهادهبودند
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اإلسـتیعابازطریقهشـامبنعروه، نمازگـزاریبـرویراابوعمـردر ماجـرایبازداشـتناز

گزارشنمودهاسـت. پـدرش از

بـهستیزشـانرفتنـدتـاجنـازهرابـر بـهآنـانبرخوردنـدو انصـار گروهـیاز کـه همـوآورده

زمیـنافکندنـد.سـپسعمیـربـنضابـئبـنحـارثبـنارطـاةتمیمـیبرجمـیشـکمعثمـان

کـهشـکمشنرمتـرازویباشـد!«ویبیـشاز گفـت:»کافـریراندیـدهام کـردو رالگدکـوب

یدوآنروزمیگفت:»]پدرم[ضابئرانشـانمده؛ همگانبرعثماندشـمنیوخشـممیورز

الّشـعراء:ص128  تـاببینـدعثمـاندرچـهحـالاسـت!«ابنقتیبـه)الّشـعرو اورابرایـمزنـدهسـاز

کـهعمیـربـنضابـئپیـشآمـدوجنـازهرالگـدزد. ]ص219[(آورده

َباُذریآوردهکهعثمانرادرحّشکوکببهخاکسپردند؛وآنجانخلستانیکهنبود

گشـت،مـردمبـهسـویعلـیرویآوردنـدوبـااوبیعـت کوکـب.چـوندفـن ازآِنمـردیبـهنـام

کـهاسـلمبـنبجـرۀ گروهـی نمودنـد.البّتـهمیخواسـتنداورادربقیـعبـهخـاکسـپارند؛اّمـا

سـاعدی_بهگفتۀبرخی:َجَبلةبنعمروسـاعدی_درآنانبود،ازاینکارپیشـگیرینمودند.

ابندابآوردهکهمسوربنمخرمهبروینمازگزاْرد.

کردنــد. کــهمــردمازدفــنعثمــانپیشــگیری ُزْهــرینقــلنمــوده مدائنــیازوقاصــی،از

ــن ــردرادف ــنم ــدای ی ــابگذار گفــت:»ی مســجدایســتادو ــردِر ــه]همــررســولخــدا[ب اّمحبیب

کشــفمیکنــم!«پــسایشــانرا آِنرســولخدااســت، کــهاز یــاحجــابخــودرا کنیــمو

کننــد. وانهادنــدتــاویرادفــن

کــهشــبدفــنعثمــان،همســرشنائلــهچراغــیبــاخــود همــوازطریــقابوزنــادآورده

یغــابــرامیرالمؤمنیــن!« یغــابــرعثمــان؛در یــدهشــیونمیکــرد:»در گریبانــیدر بــا داشــتو

کســانیبــردر کــهمیبینــیچــه کــن؛ گفــت:»چــراغراخامــوش جبیــربــنُمطِعــمبــهوی

ایســتادهاند!«نائلــهچــراغراخامــوشنمــود.پــسبــهســویبقیــعرفتنــدوجبیــربــرجنــازۀ

بــنمکــرم،ودوهمســرش گــزاْرد.فراپشــتویحکیــمبــنحــزام،ابوجهــم،نیــار  عثمــاننمــاز

وابوجهــموجبیــردرونقبــررفتنــدوحکیــموآندوزنبــاالی اّمالبنیــنبودنــد.نیــار نائلــهو
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بــرویخــاک قبــرشنهادنــدولحــدشراســاختندو کــهدر گاه ســرایــنمــردانبودنــد تــاآن

کــه کنــدهشــدند.درعبــارتابوعمــرآمــده ــگاهداشــتندوپرا ریختنــدوقبــرشراپوشــیدهن

ــار ــابأخب ــاءالوف ــنراســمهودی)وف ــرشراپنهــانســاختند.همی ــد،قب ــننمودن چــونویرادف

کــردهاســت. ُزْهــرییــاد یــخالمدینــه:1240/4[از المصطفــٰی؟ص؟ : 99/2(ازطریــقابنشــّبه]تار دار

ابنجـوزیومحـّبطبـریوهیثمـی]مجمـعالّزوائـد:233/7[ازطریـقعبـداهللبـنفـروخ

بـاجامـۀبـهخـونآغشـتهدفـنشـدواوراغسـل کـه آوردهانـد:»عثمـانبـنَعّفـانرادیـدم

روایـت سـند ذکـر بـا الّصحابـه معجـم در بغـوی و بخـاری را »ایـن گویـد: محـب ندادنـد.«

کـه کردهانـد یـخوابنابیالحدیـددرشـرحنهـجالباغـهیـاد الکامـلفـیالّتار کردهانـد.«ابناثیـردر

بـاجامـۀخویـشدفـنشـد. عثمـانراغسـلندادنـدو

گشـت،تـاسـه کـهچـونعثمـان؟ضر؟ کشـته اإلسـتیعابازطریـقمالـکآورده ابوعمـردر

کـهحویطـببـن زبالـهگاهافکنـدهشـدهبـود.شـبانگاه12مـرد1بـهسـراغویآمدنـد روزدر

عبدالعـّزٰیوحکیـمبـنحـزاموعبـداهللبـنزبیـر]وجـّدمـن2[ازآنجملـهبودنـد.پـسویرا

گروهیازمردمبنیمازنبرآنانبانگ گورسـتانرسـیدندتادفنشنمایند، برداشـتندوچونبه

گاهسـازیم.«پساو گـرویراایـنجادفنکنید،فردامردمراازجایشآ زدنـد:»بـهخـداسـوگند!ا

رابرداشـتند؛وجنازهاشبرلنگهدریبودوسـرشبهآندرمیخوْردوتقتقمیکرد.اورابردند

تابهحّشکوکبرساندندوبرایشگوریکندند.عایشهدخترعثمان؟امهضر؟چراغیدرسبویی

بـرآوْرد  شـیون وی آوردنـد، دفـن بـرای را جنـازه چـون داشـت. همـراه خـود بـا  نهـاده،

گـرسـکوتنـورزی،سـرتراازتـنجـدامیکنـم!«وی وابنزبیـربـهاوگفـت:»بـهخـداسـوگند!ا

سکوتورزیدوعثمانرابهخاکسپردند.

کـردهونیـزازخجنـدینقـل قلعـیایـنرایـاد یـاضالّنضـرهبـهنقـلاز الّر محّبالّدیـندر

گـزاردهنمیشـد.  نمـودهکـهجنـازۀعثمـانسـهروزدرحـّشکوکـبافکنـدهشـده،بـرآننمـاز

1.بیشـینۀحدیثهـایایـنموضـوعاّتفـاقدارنـدکهبهخاکسـپارندگانشچهارتنبودند.محّبطبـری]65/3[آورده
اسـت:»گفتـهشـدهکـهکفـنودفـنکنندگانـشپنجیاشـشتنبودند:چهـارمردودوزن،نائلـهواّمالبنین.«

2.افزودهازاصلمأخذاست.)م.(
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کـهجنـازۀعثمـانتـاسـهروزدر صفـدی)تمـامالمتـون:ص79]ص191[(ازمالـکآورده

گـزارشکردهکهجنازۀویراتاسـهروزدفننکردندو زبالـهگاهافکنـدهشـدهبـود.یعقوبـینیـز

سـپسحکیـموجبیـروحویطـبوعمـروبـنعثمان،پسـرش،بـرایدفنویحاضرشـدندو

اورادرجایـیبـهنـامحـّشکوکـبدفـننمودنـدوهمینچهارتنبروینمـازگزاردند.برخی

گـزاردهنشـد؛پـسبـدوننمازدفنگشـت.البّتـهبعضـیآوردهاندکه  کـهبـروینمـاز گفتهانـد

نهاد. تـنبـروینمـاز یکـیازآنچهـار

از کاری هیـچ در »مـن اسـت: کـرده یـاد ازهـر بـن عبدالّرحمـان از نقـل بـه ابنقتیبـه

یانـش،واردنشـدهبـودم.یـکشـبپـساز ماجـرایعثمـان،خـواهبـهسـودویوخـواهبـهز

بـنزبیـرنـزدمـنآمـدوگفت: آسـتانۀخانـهامنشسـتهبـودمکـهمنـذر کشـتهشـدنعثمـان،در

نـزدویرفتـم.بـهمـنگفـت:›مـا ›بـرادرم]=عبـداهللبـنزبیـر[تـورافرامیخواَنـد.‹برخاسـتمو

یم.آیـاتـونیـزهمراهـیمیکنـی؟‹گفتـم:›بـهخـدا بـرآنشـدهایمکـهعثمـانرابـهخـاکسـپار

نـزدشرفتم، سـوگند!مـندرهیـچکارویدروننشـدهاموچنیـنقصـدینـدارم.‹سـپساز

بـنُمطِعـم، ازجملـهجبیـر گروهـی را ودیـدمجنـازهاش کـردم رادنبـال کارش[ او]و ولـی

کـهسـرش ابوجهـم،مسـور،عبدالّرحمـانبـنابیبکـر،وعبـداهللبـنزبیـربـرلنگـهدریآوردنـد

بـهآنمیخـوْردوصـدایتـقتـقمیکـرد.پـسآنرادرجـایمخصـوصجنازههـانهادنـد.

گفتنـد:›نـه؛بـهخـداسـوگند!بـروینمـاز برخاسـته،بـهسـویآنـانآمدنـدو انصـار مردانـیاز

یـم،هرآینـهخـدای گزار  کـهبـروینمـاز یـد گـرمـارانگذار گفـت:›ا گـزاْرد!‹ابوجهـم نخواهیـد

گـردروغگویی، بهویگفت:›ا انصـار تعالـیوفرشـتگانشبـروینمـازگزاردهانـد.‹مـردیاز

کند!‹آنمرد خداوندتورادرجایویدرونسـازد!‹اوپاسـخداد:›خدامراباویمحشـور

کـرد.بـهخـداسـوگند!ایـنکهماشـما گفـت:›همانـاخـداتـورابـاشـیطانهامحشـورخواهـد

پاسـخ گفتنـد:›در گـروهبـهابوجهـم ناتوانـیمـااسـت1!‹پـسآن رابـهاوملحـقنسـاختیم،از

1.درمتـن»إنترکنـالکـمبـه...«آمـده،کـهبـهنظـرمیرسـدافتادگـیداردودرسـتایـناسـت:»إّنَترَکنـاالحاَقکـمبـه...«و
ترجمـهبـرایناسـاسصـورتگرفـت.)ن.(
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بـا کـنودسـتبـردار!‹پـسویسـکوتنمـود.سـپسجنـازهرابرداشـتندو اینـانسـکوت

گوشـم گویـیهنـوزصـدایخـوردنسـرشبـهآنتختـهبـه کـه گشـتند؛چنـان شـتابروان

میرسـد.پـساورابردنـدتـادردورتریـنجـایبقیـعبـرزمیننهادنـد.َجَبلةبنعمروسـاعدی

بقیـعرسـولخدا گفـت:›نـه؛بـهخـداسـوگند!اورادر بـهآنـان بـود،پیـشآمـدو انصـار کـهاز

گر کـها یـم؛ یـد.‹ابوجهـمگفـت:›برو گزار  کـهبـروینمـاز یـم دفـننکنیـد؛وشـماراوانمیگذار

گـزاْرد.‹سـپسحرکـتنمودنـدوعایشـهدختـرعثمـاننیـز مـابـروینمـازنگزاردیـم،خـدا

کوکـب1  کـهچراغـیرادرعطردانـیبـهدسـتداشـت.چـونویرابـهجسـر همراهشـانبـود

ایسـتادندوپیشنمازشـانجبیـربـن رسـاندند،برایـشگودالـیکندنـدوسـپسبـرویبـهنمـاز

بـرآورد. قبـرشفـرودآوردنـد.چـوندختـرشاورادیـد،شـیون ُمطِعـمبـود.آنگاه،ویرادر

گـرسـکوتنـورزی،سـرتراجـدامیکنـم!‹پـساورابـه گفـت:›بـهخـداسـوگند!ا ابنزبیـر

خاکسپردندوبرایشخشِتلحدننهادندوتنهاباخاک،رویشراپوشاندند.«

انداختنـد  کوکـب درحـّش را او کشـتهشـد، کـهچـونعثمـان آورده  یاقـوتحمـوی

کنارآنجابهخاکسپردهشد. وسپسدر

کردهوگفتهاسـت: ابنکثیرپارهایازسـخننقلشـدهازَباُذریراکهپیشترآوردیم،یاد

»سـپسدوغـامعثمـان،صبیـحونجیـح؟امهضر؟راکـهدرخانهکشـتهشـدهبودند،آوردنـدوکنار

ویدرحـّشکوکـببـهخـاکسـپردند.برخـینیـزگفتهاندکهخوارج]=شورشـیان[اجـازۀدفن

کشـیدندتـادربیابـان2انداختنـدوآندوخـوراک گرفتنـدو آندوراندادنـد؛بلکـهازپاهاشـان

نمـود  رسـیدگی و توّجـه عثمـان قبـر بـه حکومتـش روزگار در معاویـه شـدند.  درنـدگان

پیرامـونآن بـهمـردمفرمـاندادمردگانشـانرادر ودیـوارمیـانآنمـکانبـابقیـعرابرداشـتو

دفننمایند.«

کـهعثمانپسازکشـته ابنماجشـون،ازمالـکنقـلنمـوده الّسـیرةالحلبیـه،از حلبـیدر

1.درآننسخهچنیناست؛اّماحّشکوکبصحیحاست.

کهشایدهماندرستباشد. کهخواهدآمد،درعبارتحلبی»تپهها«آمده 2.چنان
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کـهتـاسـهروزدرخانـهافتـادهودر شـدن،تـاسـهروزدرزبالـهگاهافتـادهبـود.برخـینیـزگفتهانـد

کسـینمیتوانسـتبـهخاکـشسـپارد..._تاپایـانآنچـهازمالـک بـرویبسـتهشـدهبـودو

گذشـت_وچونبهخاکشسـپردند،ازبیمآنکهقبرشرابشـکافند،آنراپوشـاندند.واّمادو

کههمراهاوکشـتهشـدهبودند،ازپایکشـیدندوبرتپههاانداختندوآندوخوراک غامشرا

درندگانشـدند.

بـر کـهجنـازۀعثمـانتـاسـهروزدفـننشـدو ابنابیالحدیـدوابناثیـرودمیـریآوردهانـد

کـهغسـلوکفنشنیـزننمودند.بعضیهـمگفتهاندکه وینمـازنخواندنـد.برخـیگفتهانـد

گـزاْردواوراشـبانهبهخاکسـپردند.  جبیـربـنُمطِعـمبـروینمـاز

اّمحکیمـه المصطفـٰیازعثمـانبـنمحّمـداخنسـی،از وفـاءالوفـابأخبـاردار سـمهودیدر

کـهعثمـانبـنَعّفـانرابـهخـاکسـپردند: تنـیبـودم کـردهاسـت:»مـنهمـراهچهـار نقـل

جبیـر،حکیـم،ابوجهـم،ونیـاراسـلمی.آنـانویرابـرلنگـهدرینهادنـدوصـدایتـقتـق

سـرشراکـهبـهدرمیخـورد،همچـونکـدومیشـنیدم.پـساورابـهحـّشکوکـببردنـدوآن

کردنـدوهمـانجـابـروینمـازخوانـدهشـد. رابـرآنخـراب کـشسـپردندودیـوار جـابـهخا

بنگریـــدبـــه:الّطبقـــاتالکبـــرٰیتألیـــفابنســـعد:چـــاپلیـــدن:55/3]78/3[؛أنســـاباألشـــراف

و مـــم
ُ
األ یـــخ تار الّسیاســـه:40/1]46/1[؛ و 86و99]203/6و205و222[؛اإلمامـــة َبـــاُذری:83/5- 

یـــخیعقوبـــی:153/2]176/2[؛اإلســـتیعاب: الملـــوکطبـــری:143/5و144]412/4و413و414[؛تار

یـــخ الّتار فـــی 1049[؛صفـــةالّصفـــوه:117/1]305/1[؛الکامـــل 478/2و479]قســـمتســـوم/1047- 

 281/3 البلـــدان: معجـــم 66[؛  -65/3[ 132 و 131/2 الّنضـــره: یـــاض الّر ]295/2[؛ 76/3 ابناثیـــر:

تألیـــف الّنهایـــه  و البدایـــة ]158/2[؛ 168/1 ابنابیالحدیـــد: تألیـــف الباغـــه نهـــج شـــرح ]262/2[؛

دار بأخبـــار الوفـــا وفـــاء ]78/1[؛ 54/1 دمیـــری: الحیـــوان حیـــاة ]213/7[؛ 191 و 190/7 ابنکثیـــر:

یـــخالخمیـــس: المصطفـــٰی؟ص؟تألیـــفســـمهودی:99/2]913/3[؛الّســـیرةالحلبّیـــه:85/2]76/2[؛تار

�265/2
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شاعرشگفتیآفرینونغزگو،احمدشوقیبیگ،)ُدَولالعرب:ص49(سرودهاست:
گذشت و دفن نشد؟ گشت و سه روز بر وی  کَفنش  که غبار،  کشته ای باشد  کیست تا یاور آن 

بیوه هایـــش نوحه کنـــان بـــه آن روی می کننـــد و آن جنـــازه در هـــراس می افتـــد ]کـــه مبـــادا 

 از صـــدای نالـــۀ آن هـــا بـــر زمیـــن افتـــد[ و حامـــان جنـــازه نیـــز نوحه ســـرایی را نمی پذیرنـــد 

]و منعشان می کنند[.

میان زمین و فرزند آدم فاصله افکندند و در مورد تازه واردی به جهان بقا، ستیز درگرفت.

برابرش کـهدر ایـنمیـان،صفحـهایگنگوپیچیدهگشـودهمیشـود گویـد:در امینـی

تسـلیم میجوشـد، سـینهام در کـه احتمالـی دو از یـک هیـچ بـه دلـم و میمانـم حیـران

نمیشـود.آنسـختگیریهاکهبرخلیفهرواداشـتندوبدانگونۀسـختوخشـنبهقتلش

گـزاردنبـرویپیشـگیرینمودنـد   کفـنوغسـلودفـنونمـاز کشـتنشاز رسـاندندوپـساز

جنـازهاش،تحقیـرشنمودنـد  بـاسنگسـاِر کردنـدو  وآندشـنامهایبـسزشـترانثـارش

ویکـیازاسـتخوانهایدنـدهاشراشکسـتند؛همـۀاینهـادواحتمـالرابرمیانگیـزد:یاآن

راهراسـتبیرونشـدهبود[. یـاخلیفهاز صحابـههمگـیفاسـقبودنـد]و

اّمـاصحابـه؛آنـانیـاخودشـانایـنکارهـاراانجـامدادنـدیـاکشـتهشـده]=عثمـان[را و

این یـاریاشبهتأخیرواداشـتندیااز وانهادنـدیـامـردمرابـرخلیفـهشـوراندندیـادیگرانرادر

کهسـخنخدایتعالی کارهاخشـنودبودندویاآنرویدادهاراخوشـایندشـمردند؛حالآن

کـه خداونـد محتـرم شـمرده ]و مصونیـت داده[ نکشـید مگـر  گوششـانطنینافکـنبـود:»و جانـی را  در

بـه حـق.«]انعـام/151[ونیـز:»هـر که کسـی را بکشـد بی آنکه کسـی را کشـته یـا در زمین تباهی کرده باشـد 

کـه مؤمنـی را بـه عمد بکشـد سـزای  کـه همـۀ مـردم را کشـته باشـد.«]مائـده/32[ونیـز:»و هـر  چنـان اسـت 

کـرده و بـرای او عذابـی بـزرگ  گرفتـه و او را لعنـت  کـه جاودانـه در آن باشـد و خـدا بـر او خشـم  خ اسـت  او دوز

آماده ساخته است.«]نساء/93[

ایـنمقـدار،درسـّنتواخبـارپیامبرباعظمترسـیدهکـهبایدمردگاِنمؤمنان بیـشاز

گـزاْردواحتراممـردۀمؤمنهمچونزندۀاواسـت.  بـرآنـاننمـاز رادفـنوغسـلوکفـننمـودو

214/9
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گرنگوییم گـربـهعمـدبـااینسـخنانصریحمخالفتنمودهباشـند،فاسـقند؛ا پـسآنقـوما

ازدینبیرونشدهاند،زیرابرپیشوایبایستۀفرمانبریشوریدند.

باور قوم آن و رفته بیرون و[درست ]راست راه از کهخلیفه ایناست دیگر احتمال

کتابوسّنت،بیرون کهویازمصداقهایآنامرونهیهایسختومطابقبا داشتهاند

گشتهاست.تندادنبههیچیکازایندواحتمال،سادهوآساننیست.صحابههمگی

کردارشاناحتجاجمیگردد  گفتارو درنظراهلسّنتعادلندوبهایشانتکیهمیشودوبه

وبهایمانشاناعتمادمیورزند.]درنظراهلسّنت[همنشینیبارسولخدا؟ص؟همۀآنان

ماجرایعثمان، گیروداِر گرفتهوناپاکیجانهاشانرازدودهاست.در رادرجاذبۀخویش

بازماندگانیازدهتِنبشارتیافته،همچونطلحهوزبیر،بودند.بهویژهطلحهدرآنستیز،

خشونتهابهخرجدادودیگرافراِددارایافتخارات،همچونعّماربنیاسرومالکاشترو

عبداهللبنُبَدیلنیزچنینبودند.درمیانآنان،اماممسلمانانامیرالمؤمنینعلی؟ع؟قرار

کهآنروزبرایخافتبهاوچشمدوختهوانگشتهابهسویویاشارهمیرفتو داشت

کهویازنزدیکبه اّمتازویبیشازسایهازصاحبخودفرمانمیبرد.آیابرآنهستید

همۀاینزشتیهامینگردوسکوتمیورزد،درحالیکهازهمۀمردمبهقانونهایشریعت

کارهاییروانیست؟ کهچنین کهمیداند گاهتروبهراهروشنآنرهیافتهتراست،حالآن آ

گزیده،در بهخداسوگند!چنیننباشد.یاآنحضرت؟ع؟درآنتنگنایسخت،بیطرفی

کارهایآنمردمرا؛منندانم! کهبیطرفبودنرامباحمیدانستهویا حالی

کــه گاهنبــودهیــانمیپنداشــتند کــهبیشــینۀآنصحابــهبــدانرویدادهــاآ نمیتــوانگفــت

گهــانوبــا کاربــدانجــامیرســدویــاازآنرخــدادنادرســتخشــنودنبودنــد؛زیــراآنماجــرانا

کــهبگومگوهــابیــشازدومــاهبــهدرازا کســیپوشــیدهماَنــد؛چــرا نقشــۀپنهانــیرخنــدادتــااز

کشــیدنخلیفــهاز انجامیــدودرایــنمــّدت،شــورندگانراخواســتهاینبــود،جــزدســت

گــربــهیکــیازایــن کــها بدعتهایــشیــافــرودآمــدنازتخــتخافــت؛وتهدیــدشمینمودنــد
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ــاندرایــنزمینــه،درفضــامــوج ــهقتلــشمیرســانند.فریادهــایآن ــنندهــد،ب دوخواســتهت

گاهازتخــتخافــتپاییــننمیآمــد ــهنمــودهو کــهتوب گاهبانــگبرمــیآوْرد  مــیزدوعثمــان

گــر کنــدهبــود.ا کشــتنخــودبیمشــانمــیداد؛وایــنبانگهــانیــزفضــاراآ گاهازپیامدهــای و

کشــتهشــدن[ بیشــینۀصحابــهازچنــانرأیــی]=مخّیــرســاختنعثمــانمیــاناســتعفاو

کنــدهســازند؛اّمــابــهرغــِم رویگــردانبودنــد،میتوانســتندبــااجبــاریــاانــدرز،آنجماعــتراپرا

آنچــهدربــارۀایشــاناّدعــامیشــود،ازهیــچیــکســخنیارفتارینرســیدهکــهچنینموضعی

رااثبــاتنمایــدیــابــهذهــننزدیــکســازد.آنچــهپیشتــرازســخنانانبــوهایــنصحابــهآوردیــم

کــهازعقیــدۀآنــاندربــارۀخلیفــهوشــوریدنبــرویحکایتمیکــرد،آناّدعاراباطلمیســازد؛

گــرنگوییــمکــهاثبــاتکننــدۀهمــاناجماعیاســتکــههمــگانمیدانند:اجماعبردشــمنی ا

ســختبــاخلیفــهواّتفــاقبــرانتقــادازویوخشــنودیازآنچــهبــرویرواداشــتهشــد.حّتــی

گاه کــهبانــگقاتــلعثمــانمایــۀآزارشــانشــدهباشــد؛آن  ازیــکتــِنایشــانروایــتنشــده

گفــت:»منــمقاتــلآنپیرمــرداحمــق!«)االســتیعاب:478/2  گردیــدوســهروز کــهدرمدینــه

]قسمتسوم/1046[(

گمـانبـدبریـم، کـهتـاایـنانـدازهبـهخلیفـه اّمـااحتمـالدوم؛بسـیسـختاسـت و

هرچنـدصحابـهبـدانیقینداشـتند.شـاهدانچیزهاییرامیبینندکهغایبـاننمیبینند؛ 

کـهآنـانچـهمیگفتنـد؛همچـون: کردیـم گاهتـان وپیشتـرآ

سخنبانوعایشه:»اینپیرمرداحمقرابُکشید؛خدایشبُکشدکهکفرورزیدهاست!«

کـهعثمـاندریکـیاز وسـخنهمـوبـهمـروان:»بـهخـداسـوگند!دوسـتمیداشـتم

یـاافکنـم!« تـادردر کنـم بـاخـودحمـل بـودومیتوانسـتمآنرا همیـنخورجینهایـم

اینطغیانگربازداری!« وسخنهموبهابنعّباس:»مبادامردمرااز

خواهـــی، »هـــرگاه امیرالمؤمنیـــن؟ع؟: امـــام بـــه عـــوف بـــن عبدالّرحمـــان ســـخن و

کـــهبـــهمـــن تعّهـــدی ــراعثمـــاناز ــرومـــننیـــزشمشـــیرمرابرمیگیـــرم؛زیـ شمشـــیرترابرگیـ

ســـپرد،ســـرپیچیدهاســـت.«
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کارشبشتابید!« کند،درساختن کهسلطنتشبیخپیدا وسخنهمو:»پیشازآن

وسخنهمو]خطاببهعثمان[:»مراعهدیاستاالهیکههرگزباتوسخننگویم!«

کـهمجمـعبـهاوگفـت:»بهخداسـوگند! گاه یـه_آن وسـخنطلحـهبـهمجمـعبـنجار

نـه کشـتهشـود،نـهفرشـتهایاسـتمقـّربو گـر کشـت.«_:»ا کـهاوراخواهیـد گمـاندارم

پیامبِرفرستادهشده!«

کـهدرماجـرایقتـلعثمـانومحاصـرۀخانـهاشبیـشازهمـگانبـراو ورفتـارطلحـه

کشـتهشـد. یـدوسـرانجامنیـزبـهقصـاصخـوناو سرسـختیمیورز

کهدینتانرادگرگونساخت!« وسخنزبیر:»بُکشیدعثمانرا

وسخنهمو:»همانافردا،عثمانمرداریاستبرصراط!«

کسـانیبیاییـد روزصّفیـن:»ایبنـدگانخـدا!همـراهمـنبـهنبـردبـا وسـخنعّمـاردر

یـدوبـهچیزیجـزآنچهدر کـهبـهخویشـتنسـتمورز کـهاّدعـایخونخواهـیکسـیرادارنـد

کتـابخـداآمـده،بـربنـدگانخداونـدحکـمراْند.«

اینافسـوسنخـوردمکهچراعثمـانراازگورش وسـخنهمـو:»بـرهیـچچیـزیبیـشاز

بیروننکشـیدمودرآتشنسـوزاندیم!«

کشتیم.« وسخنهمو:»عثمانخواستدینمارادگرگونسازد؛پسویرا

کسـینبودجزسـتمورزندهبهخویشـتنوحکم وسـخنهمو:»بهخداسـوگند!عثمان

کننـدهبـهچیـزیجـزآنچهخداوندنازلفرمودهاسـت.«

وسـخنهمـو:»جـزایـننیسـتکـهصالحـانمعتـرضبـهتجـاوزوتعـدیوامـرکنندهبه

کشـتند.« نیکی،اورا

کـهدرحکـمرانـدن کسـیبـود وسـخنُحجـربـنَعـِدّیویارانـش:»عثمـاننخسـتین

نمـود.« بـهغیـرحـقرفتـار یـدو سـتمورز

وسـخنعبدالّرحمـانعنـزی:»اونخسـتینکسـیبـودکـهدرهـایسـتمراگشـودودرهای

حقرابسـت.«

)298(

216/9



337 ماجرای م الرۀ دوا 

مـردم یـاِن قار و رااصحـابمحّمـد کـهوی ایـننیسـت وسـخنهاشـممرقـال:»جـز

کهبدعتهاییپدیدآوْردوباحکمقرآنمخالفتنمود؛واصحابمحّمد گاه کشتند،آن

کارهـایمسـلمانان،ازدیگـرانسـزاوارترند.« کـردندر بـراینظـر همـانیـاراندیـنهسـتندو

کـههـرگاهزخمـیرابخراشـم،آنراخونیـن وسـخنعمـروبـنالعـاص:»منـمابوعبـداهلل

میکنـم.بـهخـداسـوگند!همانـامـنمـردمرابـرویمیشـوراندم،حّتـیچوپانـیرادرمیـان

کـوه!« گوسـفندانشبـرسـِر

کبـارمرتکبشـدی  بـارۀایـنامـتکارهـایها وسـخنهمـوخطـاببـهعثمـان:»در

کارت آنـانراازحـقرویگـرداننمـودیوایشـاننیـزتـورااز کردنـد؛و آنـاننیـزبـاتـوچنیـن و

گیـر!« کنـاره یـا کارتشـدند[.یـابـهراهراسـتبازگـردو بگرداندنـد]ومانـع

کهدروادیالّسباعبودم!« کشتم،حالآن ونیزسخنهمو:»منمابوعبداهلل؛اورا

نیـام کـهعایشـهآنرااز کشـتهشـد وسـخنسـعدبـنابیوّقـاص:»ویبـاشمشـیری

یدوبادسـتش گیننمودوزبیرسـکوتورز بـرآوردوطلحـهصیقـلدادوفرزنـدابوطالـبزهرآ

گـر ا کـه آن حـال کشـیدیم، دسـت یـش یار  از نیـز مـا و نمـود اشـاره و توصیـه وی قتـل بـه

نماییم....« میخواستیم،میتوانستیمباراازویدور

ایـنمنبـرفـرودآیتـاتـورادرعبـای وسـخنجهجـاهِغفـاری:»ایپیرمـرداحمـق!از

کـوهدماونـدبریـم!« بـهسـوی یمو بـرپیـرشـتریسـوارتسـاز خشـنبپیچیـمو

رویگردانازسّنتپیامبرشوفرافکندۀ کاِر گرفتارخطا وسخنمالکاشتر:»بهخلیفۀ

حکمقرآنبهفراپشـتخویش!«

کهآنرامیشناسد....« وسخنعمروبنزراره:»عثمانحقراوانهاد،درحالی

گـربـهانـدازهفاصلـهظهـر  وسـخنحّجـاجبـنغزّیـۀانصـاری:»بـهخـداسـوگند!حتـیا

کشتنشبهخداتقّربمیجوییم!« وعصرازعمرشماندهباشد،با

ــان  ــتنعثمـ کشـ کار ــدگاندر ــتینبرخیزنـ ــاری:»نخسـ ــعدانصـ ــنسـ ــسبـ ــخنقیـ  وسـ

والگویمردم،خاندانمنبودند.«
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 وسـخنَجَبلـةبـنعمـروانصـاری:»ایپیرمـرداحمـق؛بـهخـداسـوگند!تـورامیُکشـم 

رسوارمیکنموبهحّرةالنار1میفرستم!«
َ
گ وبرپشتمادهشتری

کشـد:»بهخداسـوگند! کهازویخواسـتندازعثماندسـت گاه ونیزسـخنهمو،آن

گوییـم:›ازسـرانوبزرگانمـانفرمـان کـه کـرددرحالـی فـردایقیامـتخـدارادیـدارنخواهـم

کردند.‹« گمراهمـان بردیـموایشـان

کـدامدیـنهسـتی؟ وسـخنمحّمـدبـنابیبکـربـهعثمـان:»ایپیرمـرداحمـق!تـوبـر

کتـابخـدارادگرگـونسـاختی.«

پیـــشعصیـــان پشـــیمانیمیکنـــی[؟از کنـــون]اظهـــار ونیـــزســـخنهمـــوبـــهوی:»آیـــاا

ـــودی!« ـــده،ازفســـادگرانب ی ورز

کهتنهاقتلسـهتنروااسـت.«  گفت:»مرانُکشـید؛ کهویبهایشـان وسـخنصحابه

کـه تـن ایـنسـه کسـانیجـز کـه کتـابخـدادیدهایـم در »مـا گفتنـد: او پاسـخ  در آنـان  و

کـهازحـق کوشـد؛هـر زمیـنبـهفسـادانگیزی کـهدر کشـتنهسـتند:هـر برشـمردی،سـزاوار

ایـنراهنبـرد برابـرحـقمانـعانگیـزدوسـپسدر کـهدر بـرآنبجنگـد؛هـر سرکشـینمایـدو

بـرآنسـتیز گشـتیو بـرآنسـتیزهنمایـد.تـوازحـقسرکشـینمـودیوحـقرامانـع کنـدو

کـردی....«

کتـاب کـهضمـنبیتهایـی_کـهدرهمیـن وسـخنعبـداهللبـنابیسـفیانبـنحـارث

اسـت: گفتـه گذشـت_ )288/8(

که شیوه و آیینش همانند او است. کسرا همانند نمودم؛ و راستی  او را به 

کهازهمیندستهستند. وسخنانروشنوصریحیاناروشنومبهمدیگران

رابرگزینیـم.آن کـهیکـیازدواحتمـالدشـوار یـم ایـنتنگنـایسـختچـارهایندار در

گرفتهانـد کـهبدعتهـااورافرا کاردانسـتنانسـانیاسـت کـهیـکسـویماجـرا،خطـا  گاه

1.جاییبودهنزدیکمدینه.)م.(
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حکیمـان  و دانشـوران و پیشـوایان جملـه از تـن هـزاران شـمردن گمـراه دیگـر، سـوی و  

کهدرفضیلتشانخبرهای قرارداد؛آنهمهزارانتنی وصالحان،بایدفطرتسالمراداور

کردارشـان و گفتـار بـه یـم؛یـاهمگـیعـادلهسـتندو کـهمـابـاوردار بسـیاررسـیده،چنـان

ایـنمیـانصـورت گـرهـماجتهـادیدر کـهاهـلسـّنتمیپندارنـد.ا گـردد،چنـان احتجـاج

گونـهمـواردمیپندارنـد_درهـردوسـویاحتمـالجریـان ایـن کـهآنـاندر پذیرفتـه_چنـان

کاریهمـۀآنمجموعـۀبـزرگدر داردوحکـمنمـودنبـهصـوابکارِییـکانسـانوخطـا

یـد.»و  کـهنبایـدبـهآندسـتیاز ـفوزورگویـیاسـت
ّ
اجتهادشـان،بیپروایـیمحـضوتکل

کـن زیـرا که خداونـد دادگران را دوسـت دارد.«]مائده/42[ گـر داوری کنـی بـه عـدل و داد میانشـان داوری  ا





زنجیرۀ حدیث های ساختگی در بارۀ ماجرای خانۀ عثمان
ک و بی  گناه شمردن وی؛ و تأّملی در آن ها  و پا

مـموالملـوک:98/5]340/4[(بـرپایـۀنامـۀنوشـتهشـدۀسـرّیبهوی،به
ُ
یـخاأل 1.طبـری)تار

کهعبداهللبنسـبأ1مردییهودی یزیدفقعسـیآورده نقلازشـعیب،ازسـیف،ازعطّیه،از

آوْرد  اسـام عثمـان روزگار  در و داشـت سیاهپوسـت مـادری کـه بـود صنعـا مـردم   از

گمراهساختنشـان گونرفتودرپی گونا وسـپسدرسـرزمینهایمسـلمانانبهجایهای

کـردوسـپسبـهبصـرهوکوفـهوشـامرفـت؛اّمانزدهیـچیکاز  آغـاز برآمـد.نخسـتازحجـاز

درآمـد  مصـر بـه  او و نمودنـد بیـرون را وی پـس نیافـت. دسـت خـود بـهخواسـتۀ  شـامیان

کـه کسـی زمـرۀسـخنانویبـهمصریـانچنیـنبـود:»شـگفتااز گزیـد.در ومیانشـانسـکنا

آخـرالّزمـان[رجعـتمینمایـد،اّمـارجعـتمحّمـدرادروغمیشـمارد؛ اّدعـاداردعیسـی]در

کـهخداونـد؟زع؟فرمـودهاسـت:›بی گمـان همـان ]خـدای[ که ]تبلیـغ و عمل به[ قـرآن را بر تو  حـالآن

کـرد تـو را بـه برگشـتگاهی بازمی گردانـد.‹]قصـص/85[پـسمحّمـدبـرایرجعـت،ازعیسـی واجـب 

سـزاوارتراسـت!«ایـنسـخنراازویپذیرفتنـدواومسـألۀرجعـترادرمیـانایشـانجعـل

آنپـس،بـهایشـانگفـت:»هـزارپیامبـربودهاندکههرکدامیکوصّیداشـتهوعلی نمـود.از

پایانبخـش علـی و پیامبـران پایانبخـش »محّمـد گفـت: سـپس اسـت.« محّمـد وصـّی

اصـواًلچنیـن کـه دادهانـد نشـان ژرف تحقیقـات بـا مرتضـیعسـکری، سـّید مـه
ّ

عا پژوهشـگران،همچـون برخـی .1
)م.( اسـت. افسـانهای موجـودی و نداشـته وجـود اسـام یـخ تار در مشـّخصات ایـن بـا شـخصی
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کـهوصّیـترسـولخدا؟ص؟  اوصیـااسـت.«آنگاه،گفـت:»چـهکسـیسـتمکارترازآناسـت

گرفـت؟«سـپسبـه اّمـترادردسـت کار یدو بـروصـّیآنحضـرت؟ص؟شـور رارواندانسـتو

کـه]علـی[وصـّی بـهچنـگآوْرد؛حـالآن کـهخافـتراناحـق بـود گفـت:»عثمـان آنـان

برگردانـدنخافـتبـه کار بـهپـاخیزیـدو کار ایـن رسـولخدا؟ص؟دردسـترساسـت.پـسدر

امـربـهمعـروف نماییـدواظهـار راازطعنـهبـرامیرانتـانآغـاز کار کنیـدو  صاحبـشرامطـرح

فراخوانید!« کار کشید؛وآنانرابهاین کنیدتامردمرابهسویخویش ونهیازمنکر

که پسویدعوتگرانشرابهاینسویوآنسویفرستادوباکسانیدرشهرهایدیگر

توانستهبودبهفسادشانکشدوافکارشانرامنحرفسازد،بهنامهنگاریپرداختوایشان

امربهمعروف  پنهان،بهرأیخویشفراخواندندواظهار نیزبهاونامهنگاشتندومردمرادر

از عیبجویی در ساختگی مضمونهای با نامههایی ایشان نمودند. منکر از نهی و

امیرانشانبهشهرهایدیگرنگاشتندوبرادرانشاننیزهمانندآننامههارابهایناننوشتند.

کدامدر کارهایانجامشدۀخودرابرایشهردیگرنوشته،میفرستادندوهر مردمهرشهر

کنی پرا نامه این  از را زمین همۀ و رساندند مدینه به را جریان این میخواْند. خود شهر

نهانچیزیجزآن کندند.ایشانچیزیراجزآنچهآشکارمینمودند،میخواستندودر آ

ازآنچهمردمشهر چهآشکارامیگفتند،اظهارمیداشتند.مردمهرشهرمیگفتند:»ما

به دیگر شهرهای همۀ خبرهای که مدینه مردم مگر سامتیم.« در گرفتارند، بدان دیگر

گرفتارند،درسامتیم.« گفتند:»ماازآنچههمۀمردمبدان ایشانمیرسید؛پس

اینجابهبعد،درنقلماجراباعطّیههمداستانند:1 محّمدوطلحهاز

کــه گفتنــد:»ایامیرالمؤمنیــن!آیــاهمــانخبرهــا بــهاو ایشــاننــزدعثمــانرفتنــدو

بــهخــدا گفــت:»نــه؛ نیــزمیرســد؟«عثمــان تــو بــه بــهمــامیرســد، بــارۀمــردمدیگــر در

کــه....«واو گفتنــد:»بــهمــاخبــررســیده ســوگند!جــزســامتخبــریبــهمــننمیرســد.«

1.محّمدوطلحه،درطبقۀعطّیهوهرسـهازراویانأسـنادطبریهسـتند.اندکیبعدودرشـمارۀبعدی،اینسـهراوی
گرفتهاند.)ن.( درسـند،پسازسـیفقرار
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343 زنجیرۀحدیثهایساختگیدربارۀماجرایخانۀعثمانوپاکوبیگناهشمردنوی؛وتأّملیدرآنها

گفــت: کــهبــهایشــانرســاندهشــدهبــود،خبــردادنــد.عثمــان راازســخنانپســتوبــیارزش

ــراازمشــورتخویــش »شــماهمراهــانمــنوحاضــرانوناظــرانازمؤمنــانهســتید.پــسم

اعتمــادرابــدانشــهرهابفرســتی کــهمردانــیدرخــور بهــرهدهیــد!«گفتنــد:»رأیمــاایــناســت

ــد.« ــتبیاورن ــاخبرهایشــانرابرای ت

یـد گسـیلداشـت؛نیـزاسـامةبـنز کوفـه بـه عثمـان،محّمـدبـنمسـلمهرافراخواْنـدو

بـنیاسـررابـهمصـر؛عبـداهللبـنعمـررابـهشـامومردانـیدیگـررا.همگـی رابـهبصـره؛عّمـار

گفتند:»ایمردم!ماچیزیزشـتوناپسـندندیدیمومسـلمانان بازگشـتندو پیشازعّمار

نیـز،خـواهبرجسـتگانوخـواهعـوام،چیزیرازشـتوناپسـندنمیشـمرند.«نیـزهمهگفتند:

کـهامیرانشـاندرمیـانآنـانعـدلوداد »کاردردسـتمسـلماناناسـتوجـزایـننیسـت

بـهتأخیـرافتـاد؛تـاآن کـهبرگشـتعّمـار میورزنـدوامورشـانراادارهمیکننـد.«مـردمدیدنـد

کشـتهاند؛اّماایننامۀعبداهللبنسـعدبنابیسـرحغافلگیرشـان گمانبردندویرا که جا

یـارانویـژۀعمارگشـتهاند،توجـهواعتماد کـهاز کـهخبـردادگروهـیدرمصـر،درحالـی کـرد

اورابـهسـویخویـشجلـبکردهانـد،ازجملـه:عبـداهللبنسـوداء،خالدبنملجم،سـودان

کنانـةبنبشـر. بـنحمـران،و

امینیگوید:اگرعبداهللبنسـبأبدیناندازهازفتنهانگیزیوشکسـتناّتحادمسـلمانان

بـودوامیـرانوسیاسـتگزاراناّمـتدرسـرزمینهاازحـالویوتباهگـریاشخبـر رسـیده

 داشـتندوماجـرایاوبـهخلیفـۀزمـاننیـزرسـیدهبـود،چـرادرجسـتوجـویاوبرنیامدنـد 

 ودسـتگیرشنکردنـدوبـهسـببآنجنایتهـایبـزرگ،بازخواسـتشننمودهانـدوبـاتنبیـه

وخوارداشتنشویراادبنکردندوبهقعرزنداننیفکندند؟

کـه کارویبـهاعـدامنکشـیدتـااّمـتراازشـّروتباهـیویآسـودهسـازند؛چنـان چـرا

کننـدهازمنکـرروا کننـدهبـهمعـروفونهـی کارهـارابـاصالحـاننیکمـراِمامـر همـۀایـن

کـهبانـگقـرآنکریمدرگوشجامعـۀدینیطنینافکـنبود:»جز  داشـتند.ایـندرحالـیبـود
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که با خدا و فرسـتادۀ او می جنگند و در زمین به تباهی می کوشـند این اسـت  کسـانی  که سـزای  این نیسـت 

کـه آنـان را بکشـند یـا بـردار کننـد یـا دسـتها و پاهایشـان را بر خاف یکدیگر بُبرند یا از آن سـرزمین تبعیدشـان 

کیفری برای آنان در این جهان، و در آن جهان عذابی بزرگ دارند.«]مائده/33[ کنند. این است 

کشـتنوی،ریشـۀآنآشـوبهارابرنکْنـد؟آیـاترشـروییوسـختگیری چـراخلیفـهبـا

کـردوبخشـیازآنهارادر کـردآنچـه کـهبـاایشـان آِننیـکاِناّمـتمحّمـد؟ص؟بـود اوتنهـااز

ـدهشـتمیـادنمودیم؟
ّ
ـدومجل

ّ
همیـنمجل

گیریــمکــهعبــداهللبــنســبأمــردمشــهرهارابــهدشــمنیبــاخلیفــهکشــاْند؛آیــاآنخبرهــاکــه

ویســاختهبــود،بــاهیــچیــکازکارهــایعثمــانوکارگزارانــشبرابــرینداشــتواّمــت،ازجملــه

ــابزهکاریهــا  ــارویب ــاگفت ــایخاســتند؛ی ــهســببهیــچبرپ  برجســتگانمهاجــرانوانصــار،ب

وگناهــانآنــانبرابــریمینمــودوقیــاماّمــت،حرکتــیدینــیوبــرایزدودنآنکارهــابــودوهــر

مســلمانیبــدانقیــامســِرفروتنــیفــرودمــیآوَرد؛هرچنــدآنیهــودیزادهخــودرابــاهــرانگیــزهکــه

بــاحرکتهــای بســیارنددرآمیختــگان بــاشورشــگراندرآمیخــت؟چــه بــود، خوشــایندش

صحیح،بیآنکههمراهیاینانباآنشورشگرانازقدروکرامتایشانبکاهد!

کـه گاه بـود،چـراآن بـنسـبأدروغ ازجانـبعبـداهلل ایشـان بـه گـرخبرهـایرسـیده ا

ایـن  از »عثمـان نگفتنـد: ایشـان بـه مدینـه مـردم درآمدنـد، مدینـه بـه شـهرها فرسـتادگان

کارهـاوگفتارهایش بدگوییهـاوزشـتیهابرکنـاراسـت.«حـالآنکهویدرمیانشـانبودو

کنـش،بـاآندرآمـدگانهمداسـتانشـدند   رامیدیدنـدومیشـنیدند؟چـرابـهجـایایـنوا

 وحّتـیدرآننهضـت،الگـووپیشـقدمگشـتندوپیـشازدرآمدنایشـانهمبـهعثمانایراد 

واعتراضداشتند؟

اینزمینـهموافقیمکهدرکتـابالفتنةالکبـرٰی)ص134  مـابـاعقیـدۀدکتـرطـهحسـیندر

گفتهاسـت: ]مج329/4[(

گــرهمــۀآنچــهازویروایــتشــده، کــهایــنعبــداهللبــنســبأ_ا »گمــانقــویآناســت
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کــهآنآشــوبرخداده  درســتباشــد_ســخنانخویــشوفراخوانــشراهنگامــیعرضــهنمــود

ــدۀآننبــود.نیــز ــابرانگیزن ــردارینمــود؛اّم ــود.اوازایــنآشــوببهرهب گرفتــهب ــاال واختــافب

بــارۀایــنعبداهلل گمــانقــویآناســتکــهدرروزگارامویــانوعّباســیان،دشــمنانشــیعیاندر

بــارۀپــارهایازبدعتهــایعثمــانووالیانــششــّک   بــنســبأاغــراقنمودنــدتــاازســوییدر

کننــدوبخشــیاز وتردیــدانگیزنــدوازســویدیگــرازعلــیوشــیعیانشســختبــهزشــتییــاد

بــه زدن نــارو بــرای کــه نســبتدهنــد یهــودی مــردی بــه را کردارهــایشــیعیان و باورهــا

مســلمانان،اســامآوْرد.چــهبســیاراســتآنچــهدشــمنانشــیعیانبــرآنــانســختزشــت

شــمردهاندوچــهبســیاراســتآنچــهشــیعیانبــردشــمنانخــودســختزشــتشــمردهاند،

خواهدربارۀماجرایعثمانوخواهجزآن!

بـارۀهمـۀاینهـابـااحتیـاطومحافظهکارانـهموضـعبگیریـمومسـلمانان پـسبایـددر

کـهمـردیآمـدهازصنعـاباپدرییهـودیومادری یم آغـازاسـامرابزرگتـرازآنشـمار روزگار

نـهبـاامیـدوبیـمخدایـی،بلکـهبـراینیرنـگورزیوضربـه کـهیهـودیبـودهو سـیاه_مـردی

کنـد؛وسـپس زدنوفریـباسـامآورده_بـادیـنوسیاسـتواندیشـهوحکومتشـانبـازی

درمطلـوبخویـشمجـالتوفیـقیابـدومسـلمانانراچندانبرخلیفۀخویشبشـوراندکهاو

کنـدهسـازد! گروههـاوفرقههـاپرا آنپـسیـاپیـشازآن،ایشـانرابـه رابُکشـند؛واز

برابــرنقــد،تــابایســتادگینــدارد  نظــرعقــلروبــهراهنیســتودر اینهــااز  هیــچیــکاز

گــردد.آنچــهروشــناســتودرآنشــّکو  یــخبــرآناســتوار تار کــهامــور نیســت وســزاوار

کــه گونــهایبــود بــه آنروزگار کــهوضعّیــتزندگــیمســلماناندر تردیــدراهنــدارد،ایــناســت

کندگــیهواهــاوخواســتهاوپیدایــشمکتبهــای ــهاختافنظــروپرا ــهطــورطبیعــیب ب

گفتــارصریــحقــرآنو کشــیدهمیشــد.چنــگزننــدگانبــه بــایکدیگــر سیاســیناســازگار

کــهدرنظرشــانناآشــناو کارهایــیتــازهرامیدیدنــد ســّنتپیامبــروســیرۀابوبکــروعمــر،

کــهعمــربرخــوردمینمــود،بــاقاطعّیــت  گونــه ناشــناختهبــودومیخواســتندبــاآنهــاهمــان

ــانقریــشو ــاتازهجوان وســختگیری وخویشــتنداریوبازداشــتنمــردم،برخــوردشــود.اّم
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برابــرایــنپدیدههــایتــازهبــا]روحّیــاتو[جانهایــینــوبرخــورد قبیلههــایدیگــرعــرب،در

و  دراز آرزوی و ویژهخواهــی و بلندپــروازی و حــرص بــه آمیختــه مینمودنــد؛جانهایــی

ــانبــهخاطــرهمــۀاینهــارقابــتوتزاحــم انــدازه؛ودرمیــانآنجوان انگیزههایــیبیحــّدو

پیرامــونآنســمتها  کــهدر برپــابــود،نــهتنهــابــرســرســمتهاومقامهــا،بلکــهبــرســرهــرچــه

ــود. مــالومنــالوجــاهو...[ب ومقامهــا]از

کهپیرانوجوانانرابهجاییبکشـاند واوضاعتازه،خودبهخود،شـایانبود اینامور

گشـوده زمیـنبـرایشـان گسـتردهایاز تـازهچنیـنبـود:[مناطـق کشـاندهشـدند.]آنامـور کـه

گـردمیآمـد.پـسچـهجـایشـگفتی ازآنسـرزمینهابرایشـان شـدهوداراییهـایبیشـمار

بـا گردآمـده، آنمالهـای از بهـرهوری و گشـودهشـده آنسـرزمینهای ادارۀ  در کـه اسـت

یکدیگـررقابـتنماینـد؟سـرزمینهایدیگـرنیـزبودکههنـوزآنهارافتحنکـردهبودندوهمۀ

زمینههـابـرایفتـحآنهـافراهـمبـود؛چنـانکـهجایهـایدیگررافتـحنمودهبودنـد؛پسچرا

گر بـرسـردسـتاوردهایفاتحـانرقابـتنورزنـد؛کها بـهسـویفتـحازیکدیگـرپیشـینگیرنـدو

گـرآخـرترامیجسـتند،بـهاجـرو خواهـاندنیـابودنـد،بـهبزرگـیوغنیمـتمیرسـیدندوا

ادارۀآنفرمانروایـیباعظمـتوآنثـروتفـراخدچـار پـاداش؟پـسچـرانبایسـتهمگـیدر

قریـشبـهسـویایـن کـهجوانـانبلندپـرواز اختـافمیشـدند؟چـهجـایشـگفتیاسـت

ثـروتدسـتیابند؟چه آنبـهبزرگـیوقـدرتو درهـایگشـودهبـهرویایشـانبشـتابندتـااز

ایـنراهبـاآنـانبـه ودیگـرقبیلههـایعـربنیـزدر کـهجوانـانانصـار جـایشـگفتیاسـت

کهبینند این گردد،از رقابتبرخیزندودلهاشـانازخشـموغیرتوخشـمشـدیدسرشـار

میسـپارد  قریـش بـه تنهـا را بـزرگ کارهـای و اسـت رقابـت ایـن  از ایشـان مانـع  خلیفـه

وبزرگترینوواالتریِنجایگاههارابهبنیامّیهمیبخشد؟

ولیـد  ابیوّقـاص[، ]بـن سـعد نمـودن  برکنـار  از پـس عثمـان کـه نیسـت تردیـد  جـای

بـر را عامـر بـن عبـداهلل ابوموسـی، عـزل از پـس و گماشـت؛ کوفـه بـرحکومـت را سـعید و
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یـهسـپردوقـدرتویدرآنسـرزمینرابـهبیشـترینانـدازۀ بصـره.نیـزهمـۀشـامرابـهمعاو

کـهشـامبـهچنـدوالیـتتقسـیممیشـدوقریـشودیگـر آنبـود ممکـنرسـاْند؛وایـنپـساز

برکنـارسـاختنعمـروبـن قبیلههـایعـربدرحکومـتآنسـهمداشـتند.همچنیـنپـساز

العـاصازحکومـتمصـر،عبـداهللبـن]سـعدبن[ابوسـرحرابرآنگماشـت.همـۀاینامیران

رضاعـیاش،یکی مـادریاش،یکـیبرادِر ازخویشـاونداننزدیـکعثمـانبودنـد؛یکـیبـرادِر

دایـیاش،ودیگـریخویشـاوندنزدیـکاودرنسـبترسـاندنبـهامّیـةبـنعبدشـمس.

کـه یـم کـهراهـیبـهانکارشـاننیسـت.مـاخبـرندار همـۀاینهـاحقیقتهایـیهسـتند

عبـداهللبـنسـبأعثمـانرافریفتـهباشـدتـاآنکسـانرابـهامیـریگمـاردوایـنکسـانراازکار

گـرپادشـاهانوقیصرهـاووالیـانوامیـران، کـها برکنـارسـازد.درهمـۀروزگارانچنیـنبـوده

کارهایحکومتیمیگماشـتند،مردمآنرازشـتمیشـمردند؛واین خویشاوندانشـانرابه

مخصـوصمـردمتحـتحکومـتعثمـاننبـود.ایشـاننیـزآنچـهرامـردمدرهمـۀروزگاران

خوبیابدمیشمرند،خوبیابدمیشمردند.«

رابهمصروبرخیدیگررابهسرزمینهای گزارشآمدهکهعثمان،عّمار این وانگهیدر

نمــودوجایــیازصّحــتنــدارد  کــهنمیتــوانبــاور گســیلنمــود؛وایــنمطلبــیاســت  دیگــر

یانــشجــاریشــده؛ کــهبــهدروغبــرزبــانراو گزارشــی گــزارِشســاختگینیامــده؛ ایــن وجــزدر

ــارۀماجــرای ــاناشــناخته!ازمجمــوعآنچــهدرب ــادروغگــووی ــدوی ــربودهان کاف ــا ــهی ک ــی راویان

ــنمســلمهدرطــولآندورانو ــدب ــارومحّم ــهعّم ک ــد ــزارششــده،برمیآی گ پیچیــدۀعثمــان

کــهبــهقتــلعثمــانانجامیــد،ازمدینــهبیــروننرفتنــد.همیــنعّمــار ــاپایانــش ازآغــازماجــرات

ــود؛وعثمــان کارهایــشب ــرخلیفــهومعترضــان ازروزنخســتدرصــفپیشــتازشــورندگانب

میخواســتپــسازوفــاتابــوذردرربــذه،اوراهــم؟اهضر؟بــهآنجــاتبعیــدنمایــد؛اّمــامهاجــرانو

انصــارویرابازداشــتند،چنــانکــهگــزارشآنگذشــت.درکشــاکشآنماجــراچــهشــکنجهها 

کــهدربــارۀویروانشــد!خــودعثمــاننیــزازروزنخســتمیدانســت وکتکهــاوخشــونتها
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کــهعّمــارازوینفــرتدارد؛پــسچــههنــگاماوراخیرخــواهودلســوزخــودمیدانســتتــابــه

کــهبرایــشازآنجــاخبــرآوَردوآنگاه،عبــداهللبــنســبأویارانــش گســیلشدارد ســرزمینی

کــهبــرهیــچپژوهنــدهایپوشــیدهنیســت؛ کشــانند؟ایــنچیــزیاســت اورابــهســویخــود

گفتــه کــهدکتــرطــهحســین)الفتنــةالکبــرٰی:ص128]مــج324/4[(بــدانتوّجــهداشــتهو چنــان

کــهدر بــاایــندوجــوان1بــاآنچــه گســیلنگشــتو بــهمصــر کــهعّمــار اســت:»تردیــدنــدارم

کــهعــذرآورانبــرای صــددآنبودنــد،یعنــیتحریــکمــردم،همــراهنبــود.ایــنقّصــهایاســت

کــهخواهیــم ــار،پیــشوپــسازآن_چنــان ــادرماجــرایمیــانویوعّم عثمــانســاختهاندت

دیــد_عــذریبــرایاوباشــد.«

نوشـتۀَسـرّیبـهوی،ازشـعیب،از یـخاألمـموالملـوک:99/5]342/4[(از 2.طبـری)تار

کـهعثمـانبـهمـردمشـهرهانوشـت: گـزارشنمـوده سـیف،ازمحّمـدوطلحـهوعطّیـه

کارگزارانمدسـتورمیدهـمکهنزدم »اّمـابعـد؛مـنهـربـارکهموسـمحّجبرپامیگـردد،به

کـهبـهحکومـترسـیدهام،اّمـترابـرامـربـهمعـروفونهـیازمنکـرچیـره گاه بیاینـدوازآن

سـاختهام.پـس،ازمـنیـایکـیازکارگزارانـمشـکایتینزدمنآوردهنمیشـود،مگـراینکهآن

راقبـولمیکنـم؛وهیـچحّقـیبـرایمـنوخانـوادهامبـرعهـدۀمـردمنیسـت،جـزاینکـهآنرا

گروهی گروهیدشـنامشـنیدهو که گذارم.مردممدینهنزدمنشـکایتآوردهاند بهایشـانوا

چنیـن کـه هـر شـنیدهاید! دشـنام یـا شـده تنبیـه پنهانـی کـه کسـانی ای شـدهاند. تنبیـه

یابـدوحّقـشراازمنیاکارگزارانمبسـتاَند؛ویا شـکایتیدارد،درموسـمحـجنـزدمـنحضـور

کنندگانراپاداشمیبخشد.« کهخداوندعفو عفونمایید

چـونایـننامـهدرشـهرهاخوانـدهشـد،مـردمرابـهگریـهانداخـتوعثمـانرادعـاکردند 

گفتنـد:»همانـاایـناّمـتدچـاردردزایمـانشـّروفتنـهشـدهاسـت!«سـپسویدرپـی و

کارگـزارانسـرزمینهافرسـتادواینـاننـزدویدرآمدنـد:عبـداهللبنعامر،معاویـه،وعبداهللبن

یفهاست.
َ

1.مقصودشمحّمدبنابیبکرومحّمدبنابیُحذ
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گفـت:»وایبـرشـما! سـعد.نیـزسـعیدوعمـرورابـرایمشـورتدرآنجمـعدروننمـود.پـس

کـهایـنسـخنانبـر ایـنشـکایتهاوشـایعاتچیسـت؟بـهخـداسـوگند!همانـابیـمدارم

ضـّدشـماراسـتباشـد؛وایـنتنهـادامـنمرامیگیـرد.«آنانبـهویگفتند:»مگـرنمایندگانی

نفرسـتادی؟مگراخبارمردمرابهتونرسـاندهایم؟مگرآنانبازنگشـتندوخبرندادندکهکسـی

شـکایتیبـهآنـاننکـردهاسـت؟نـه؛بـهخـداسـوگند!آنشایعهسـازانراسـتنگفتنـدوکاری

نیـکنکردنـد.مـابـرایایـنخبرهـاهیـچاصـلوریشـهاینمییابیـموتـونیزکسـیرانمییابی

کـهپذیرفتـن   کـهاصلـیبـرایآنهـابیابـدوبرایـتاثبـاتنمایـد.اینهـاتنهـاشـایعاتیاسـت

کردنآنهاروانباشد.« وباور

گفـت:»ایـن گفـت:»رأیخویـشرابـامـندرمیـاننهیـد!«سـعیدبـنعـاص عثمـان

کارهـاآشـنانیسـتند،القـا کـهبـه کسـانی بـه کـهنقشـهاشپنهانـیچیـدهشـدهو کاریاسـت

گفـت:»آنراچگونـه گفتوگـومیکننـدوسـخنمیگوینـد.«عثمـان بـارۀآن میشـودودر

کـهچنیـنخبرهایـیاز کـرد؟«سـعیدگفـت:»بایـداینـانراخواسـتوکسـانیرا بایـددرمـان

کشـت!« میانشـانبرمیخیـزد،

نیـز را ایشـان وظایـف میدهـی، را مـردم حـّق کـه گاه »آن گفـت: سـعد بـن عبـداهلل

اسـت.« آنـان وانهـادن  از بهتـر ایـن کـه کـن؛ بازخواسـت

کـهجـزخبـرخیـر گماشـتیومـنبـرمردمـیحکـمرانـدم کار گفـت:»تـومـرابـه یـه معاو

اّمـاایـندومـرد]=عبـداهللبـنعامـروعبـداهللبـنسـعد[بـهوضـع آنـانبـهتـونمیرسـد.و از

گاهترنـد.« آ منطقـۀخویـش

یــهپاســخداد:»تنبیــهنیــک!«عثمــان گفــت:»پــسرأیتــوچیســت؟«معاو عثمــان

یــده  ورز مــدارا مــردم بــا کــه پاســخداد:»میبینــم تــوچــهمیبینــی؟«  گفــت:»ایعمــرو!

کارشــانسســتیمیکنــیوفراتــرازآنچــهعَمــربــاعدالــترفتــارمیکــرد،بــاآنــانرفتــار ودر

کــهبایــد گیــریوآنجــا کــهشــیوۀابوبکــروعمــررادرپیــش )308(میکنــی.پــسرأیمــنآناســت
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برابــر کــهســختیدر کنــی،مــداراورزی؛ کــهبایــدمــدارا کــرد،ســختیورزیوآنجــا ســختی

کوتاهــینمــیورزدومــداراشایســتۀ تباهــیوزشــتیدرحــّقمــردم کــهاز کســیســزاواراســت

نهــان]نیــز[خیرخــواهمــردماســت؛اّمــاتــودامــنمــداراونرمــیبــرایایــن کــهدر کســیاســت

گســتردهای!« هــردو

گفـت:»همـۀآنچـهرا عثمـانبرخاسـتوسـتایشوثنـایخـدایرابـهجـایآوْردو

کـهبایـدازآندرآمـد.آنچـهمایـۀ رادریاسـت کار گفتیـد،شـنیدم.هـر بـامـنبـهمشـورت

آن کهبهرویآنفتنهبسـتهمیشـودواز کیبرایناّمتاسـت،رخخواهددادودری بیمنا

کـه اّمـتاسـت،مگـردرحـدوداالهـی تأّنـیوپیـرویاز جلوگیـریمیکنـد،نرمـیودرنـگو

گر گیرد.پسا کسـینتواندبرهیچیکازآنهاعیب خداوند_یادشبلندباد!_برشـمردهو

فتنـه]خواه بـهخـداسـوگند!ایندِر ایـنفتنـهجلوگیـریکنـد،مـدارااسـتو چیـزیبتوانـداز

ناخـواه[گشـودهخواهـدشـد.هیـچکـسرابـرمـنحّجتـیبـهحـقنیسـتوخـدامیدانـدکـه

نبودهام.بهخداسـوگند!سـنگآسـیابفتنه درخیرورزیدنبرایمردموخویشـتنفروگذار

گـربمیـردوآنرانچرخاندهباشـد!مردمرا خواهـدچرخیـد؛پـسخوشـابـهسـعادتعثمـان،ا

یـد؛وچـونبـهحقوق آنـاندرگذر از یـدوحقوقشـانرااداکنیـدو ]ازکارهـاینادرسـت[بازدار

یـد!« االهـیدسـتزدهشـود،دیگـردرآنکوتاهـینورز

یـهوعبـداهللبـنسـعدبـهسـویمدینـهروانشـدند  چـونعثمـانازحـجبرگشـت،معاو

مرکـبنشسـت، فـراز بـر کـهعثمـان گاه آن بازگشـتند. وسـعیدهمـراهعثمـان ابنعامـر و

سـرود: چنیـن ُحدیخـوان
کمان، خمیده و الغرند، می دانند: که چون  مرَکب های میان باریک 

پس از او، علی امیر خواهد بود و زبیر نیز جانشینی است مایۀ خشنودی؛

و سپس طلحۀ حمایتگر، عهده دار خافت خواهد بود.

گفـت:»امیـِرپـسازوی،صاحـباسـتر کـهپشـتسـرعثمـاندرحرکـتبـود، کعـب

یـهاشـارهنمـود. بـهمعاو اسـت!«و
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یـخاألمـموالملـوک:101/5]345/4[(بـاهمـانسـند]عیبنـاک[شـعیبیکه 3.طبـری)تار

نزدویبیرونشـد، از کـهعثمـانرابدرودگفتو یـهصبحـگاهروزی کـهمعاو یـادشـد،آورده

آنکـهکسـانیبـرتـویـورش بـهاوگفـت:»ایامیرالمؤمنیـن!بـامـنبـهسـویشـامبیـا،پیـشاز

یارویـیبـاآنـانرانـداری؛زیـرامـردمشـامهمچنـانبـرخافـتتـوپایدارنـد.« کـهتـوانرو آورنـد

گـربـه عثمـانپاسـخداد:»مـنهمسـایگیرسـولخدا؟ص؟رابـههیـچچیـزنمیفروشـم،حّتـیا

گفـت:»پـسسـپاهیازشـامیانبـهسـویت یـه گردنـمباشـد!«معاو بهـایبریـدهشـدنرگ

گرشـهریاخودتـودچارگرفتاریشـدید، گسـیلمیکنـمتـامیـانمـردممدینـهجـایگیرنـدوا

آینـد.«عثمـانگفـت:»آیـابـرهمسـایگانرسـولخدا؟ص؟روزیشـانوآذوقهشـانراکم بـهکار

کنانسـرزمین بـرسـا  و گزیدهانـد درمدینـهسـکنا آنهـا بـا کـه بـهخاطـرسـپاهیانی نمایـم

یـهپاسـخداد:»ایامیرالمؤمنین؛بهخداسـوگند!تورا گیـرم؟«معاو هجـرتونصـرت،تنـگ

گفـت:»خـدامـرابـساسـتواو بـرتـوخواهنـدتاخـت!«عثمـان کشـتو گهـانخواهنـد نا

کشـتنی! گوشـتحیـوان در کننـدگان قمـار »ای گفـت: یـه معاو اسـت!« نگاهبانـی نیکـو

کشتنی؟1« گوشتحیوان کنندگاندر کجایندقمار

گزارشادامهدارد. این

یــخاألمــموالملــوک:103/5]348/4[(بــاهمــانســند]عیبنــاک[شــعیبی 4.طبــری)تار

فرمانــدهحرکــتنمودنــد گــروههمــراهبــاچهــار  کــهدرشــّوالســال35مصریــاندرچهــار آورده

فرمانــدهاینــانبودنــد:عبدالّرحمــانبــن گفتهانــد.آنچهــار کــهشمارشــانرااز600تــا1000

کنانــةبــنبشــرلیثــی،ســودانبــنحمــرانســکونی،وقتیــرةبــنفانســکونی.2  عدیــسبلــوی،

کــهمــردمرا یدنــد فرمانــدههمــۀایشــاننیــزغافقــیبــنحــربعّکــیبــود.ایشــانجــرأتنورز

کشـتهشـدن کـههـریـکمنافـعمـادیخویـشرااز کـردهاسـت یـهشـورشگرانبـرعثمـانرابـهقماربازانـیتشـبیه 1.معاو
عثمـانپیجویـیمیکردنـد.)ن.(

گونهآمده؛اّمادرچاپمورداسـتنادماچنیناسـت:عبدالّرحمانبنعدیس فآن
ّ
2.درچاپمورداسـتنادجنابمؤل

بلـوی،کنانـةبـنبشـرتجیبـی،عـروةبـنشـییملیثـی،ابوعمـروبنبدیلبـنورقاءخزاعی،سـوادبـنروماناصبحـی،زرع
بنیشـکریافعی،سـودانبنحمرانسـکونی،وقتیرةبنفانسـکونی.)غ.(
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ــرایحــجحرکــت کــهب ــد کردن کننــد؛بلکــهچنیــنوانمــود گاه ــهقصــدجنــگآ ازحرکــتب

ــود. ــانهمــراهب ــاآن ــزب ــد.ابنســوداء1نی نمودهان

یـــدبـــن کـــهاینـــانفرماندهانشـــانبودنـــد:ز گـــروهحرکـــتنمودنـــد  کوفیـــاننیـــزدرچهـــار

ـــردم م ـــناصـــم،یکـــیاز ـــی،وعبـــداهللب ـــننضـــرحارث ـــادب ی صوحـــانعبـــدی،اشـــترنخعـــی،ز

ـــن ـــانراعمـــروب ـــودوهمـــۀآن ـــانب ـــزهمچـــونمصری ایشـــاننی ـــنصعصعـــه.شـــمار ـــرب بنیعام

ــرد. اصـــمفرماندهـــیمیکـ

کردنـد:حکیـمبـنَجَبلـۀ کسـانحرکـت گـروهبـهفرماندهـیایـن بصریـانهـمدرچهـار

عبدی،ذریحبنعّبادعبدی،بشـربنشـریححطمبنضبیعۀقیسـی،وابنمحّرشبنعبد

عمروحنفی.شـمارآناننیزهمچونمصریانبودوفرماندهیهمۀایشـانراحرقوصبنزهیر

سعدیبرعهدهداشت.البّتهاینانجزکسانیبودندکهسپسازمردمبهآنانپیوستند.

واّمامصریان؛آنانهوادارعلیبودند؛بصریانهوادارطلحه؛وکوفیانهوادارزبیر.سپس

گروهشان]و کهبرشورشاّتفاقنظرداشتندودرموردسرکردۀ کردنددرحالی آنهاحرکت

خلیفۀآینده[اختافنظرداشتندوهرگروهشکنداشتکهپیروزیازآِنویاستوکاربه

مدینه منزلی فاصلۀسه به پسچون انجامید. دیگرخواهد گروه دو آن زیان به و او سود

کوفیاندر گروهیاز گرفتند. گروهیازبصریانپیشافتادندودرذیخشب2جای رسیدند،

اعوص3فرودآمدندومردمیازمصریاننزدایشاندرآمدندوازجمعآنهاکهدرذیمروه4منزل

کردهبودند،جداگشتند.زیادبننضروعبداهللبناصمدرمیانمصریانوبصریانبهرفتو

گفتند:»شتابنکنیدومارابهشتابوانداریدتابهمدینهدرونشویمو آمدپرداختندو

کسبخبرنماییم؛زیرابهماخبررسیدهکهایشانبرایرویاروییباماسپاهآراستهاند.بهخدا

کهاورادرمأخذهایتاریخیبااینلقبآوردهاند.)م.( 1.مقصودازوی،عبداهللبنسبااست

2.درهایبهفاصلۀیکشبازمدینه.)غ.(

3.جاییدرچندمیلیمدینه.]بنگریدبه:معجمالبلدان:223/1[�

4.روستاییمیانخشبووادیالقری.)غ.(
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کهازحرکتماخبرنداشتند، ازمابیممیورزیدندوآمادۀنبردبا گاه سوگند!مردممدینهآن

تباه ما برنامۀ و بود باشند،سرسختترخواهند ماخبردار ازقصد بودند،پسچنانچه ما

کهآمادۀنبردبامانیستندوآنچهبهماخبررسیده،نادرست گردیدیم گشت.اّماا خواهد

است،برایشماخبرمیآوریم.«آنانگفتند:»بروید!«

کردنـد  بـاهمسـرانپیامبـر؟ص؟وعلـیوطلحـهوزبیـر1دیـدار بـهمدینـهدرآمدنـدو آندو

کـه کـممیخواهیـم کردهایـموازحا یـارتآنخانـهرا کـهقصـدز گفتنـد:»جـزایـننیسـت و

نمایـد.جـزبـهایـنمقصـودنیامدهایـم.«وبدیـنسـان،بـرایورود امیرانمـانرابرکنـار برخـیاز

گفتنـد:»ایـن نهـینمودنـدو کار ایـن از یدنـدو آنمـردماجـازهخواسـتند.همـۀایشـانابـاورز

کاریبیسـرانجاماسـت[.« کـهجوجـهنمیشـود]و تخمـیاسـت

گردآمدنـدونـزدعلـیرفتنـد؛ گروهـیازمصریـان آندونـزدافرادشـانبازگشـتند.سـپس

گفتنـد: گروههـا کوفیـاننـزدزبیـر.هـریـکازایـن برخـیازبصریـاننـزدطلحـه؛وشـماریاز

کـهمـاهـواداراوییـم،بیعـتنماینـد،چـهبهتـر؛وگرنـهبـرضـّدایشـان گـراهـلمدینـهبـاکسـی »ا

کنـدهمیسـازیموسـپسبازمیگردیـمتـا کارمیبندیـموجمعشـانراپرا تدبیـروترفنـدیبـه

کـهدرمیـانسـپاهدراحجـارالّزیـت2  کنیـم!«پـسمصریـاننـزدعلـیدرآمدنـد غافلگیرشـان

بـروعمامـهایازپارچـۀسـرخیمانـیبـرسـرداشـتوشمشـیر بـودوجامـهایبـهرنـگراهراهدر

کهنزدوی بربسـتهوپیراهنبرتننداشـت.ویحسـنرانزدعثمانفرسـتادهبودتادرجمعی

بودند،حضوریابد؛وخودعلیدراحجارالّزیتحضورداشـت.مصریانویراسـامدادند 

گفـت:»صالحـان وسـخنخـودراعرضـهنمودنـد.اوبـرایشـانبانـگزدوآنـانرادورنمـودو

میداننـدکـهسـپاهذیمـروهوذیخشـببـهزبـانمحّمد؟ص؟لعنتگشـتهاند؛پـسبازگردید؛

کهخدابههمراهتانمباد!«3آنانگفتند:»چنینباد!«وبههمینحال،ازنزدویبازگشتند.

اّمالمؤمنینوعلیامیرالمؤمنینوطلحهوزبیرآوردیم،بهیادآورید. داز
ّ
کهدرهمینمجل 1.دراینجاسخنانیرا

2.جاییدرونمدینهونزدیکبهزوراء.]بنگریدبه:معجمالبلدان:109/1[�

گردد. 3.بهآنچهازسخنعلیامیرالمؤمنینگذشت،بنگریدتاحقیقتبرایتانآشکار

)311(



غدیر در کتاب و سّنت و ادب )ج 9( 354

کـهبـاجمعـیدیگـرنزدیـکعلـیحضـورداشـتودو بصریـاننیـزنـزدطلحـهآمدنـد

پسـرشرانـزدعثمـانرواننمـودهبـود.بصریـاناوراسـامدادنـدوسخنشـانرابـرویعرضـه

کـهسـپاه گفـت:»مؤمنـانمیداننـد نمـودو آنـانرادور کردنـد.اوهـمبـرایشـانبانـگزدو
گشـتهاند.«1 ذیمـروهوذیخشـبواعـوصبـهزبـانمحّمـد؟ص؟لعنـت

کوفیـانهـمنـزدزبیـرآمدندکههمراهگروهیدیگرحضورداشـتوپسـرشعبداهللرانزد

عثمـانفرسـتادهبـود.آنـانویراسـامدادنـدوسخنشـانرابـراوعرضـهنمودنـد.اونیـزبـر

ایشـانبانگزدودورشـانکردوگفت:»مسـلمانانمیدانندکهسـپاهذیمروهوذیخشـب 
واعوصبهزبانمحّمد؟ص؟لعنتشدهاند.«2

کهبازخواهندگشـت.سـپسازذیخشـب  کردند آنافرادبیرونآمدندوچنینوانمود

واعـوصدورگشـتندتـابـهسـپاهخـوددرسـهمنزلـِیآنجـارسـیدند.قصـدایشـانآنبـودکه

کنـدهگردنـدوآنگاه،آنـانبازگردند.بهسـبببیرونشـدنآنان،مردممدینه مـردممدینـهپرا

کندهگشـتندوچونبهآنسـپاهرسـیدند،همراهسـپاهبهمدینهبازگشـتندوغافلگیرشان پرا

کـهصدایتکبیردرهرگوشـۀشـهرپیچیده؛پـسآنافراد گاهمـردممدینـهدیدنـد نمودنـد.نـا

یافتنـدوعثمـانرادرمحاصـرهگرفتنـدوگفتنـد:»هـرکـس درسـنگرهایسـپاهیاناسـتقرار

اماناسـت.« ازمبـارزهخـودداریکند،در

چنـدروزیعثمـانبـاافـرادنمـازمیگـزاْردومـردمدرخانههـایخـودبودنـدوکسـیرااز

گـوپرداختند، بـاآنانبهگفتو سـخنگفتـنبازنمیداشـتند.پـسکسـانینـزدآنـانآمدندو

آناندیشـه رفتنتـانبازگشـتیدواز کـهپـساز گفـت:»چـهشـد کـهبـهایشـان ازجملـهعلـی

آنبود.« کـهفرمـانقتلمـادر منصـرفشـدید؟«پاسـخدادنـد:»همـراهپیکـینامـهاییافتیـم

 نیـزطلحـهنـزدایشـانرفـتوبصریـانهماننـدهمینسـخنراگفتنـد.زبیرهمنزدشـانرفت 

یابید! گزارشرادر 1.بهسخنطلحهوتاختوتازهایشدرمیدانآنشورشبازگردیدتادرستِیاین

گردد. 2.بهآنچهازسخنزبیرآوردیم،بنگریدتاراهازبیراههآشکار
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گفتند:»مابرادرانخویش]=مصریان[ کوفیان[1وبصریان گفتند.سـپس کوفیان]چنین و

یـم.«گویابایکدیگـرازپیشوعدهنهادهبودند! آنـاندفـاعمیورز از رایـاریمیکنیـمو

علـیبـهآنـانگفـت:»ایکوفیـانوبصریـان!شـماچگونهازآنچهبـرایمصریانپیش

کهدرمدینه گاهشدیدوبهسویمابازگشتید؟بهخداسوگند!اینعزموقراریبوده آمد،آ

کـهخواهیـد،تعبیـرنماییـد!مـارابـهایـنمـردنیـازی گونـه نهادهایـد.«آنـانپاسـخدادنـد:»هـر

گیـرد.«درهمیـنحـال،عثمـانپیشـاپیشآنـاننمـاز کنـاره نیسـت.اوبایـدازخافتمـان

کـهمیخواسـت،نـزدعثمـاندرمیآمـد؛  آنـانفراپشـتوینمـازمینهادنـدوهـر  میگـزاْردو

گفتـنبازنمیداشـتندوآنهـا کسـیراازسـخن کمتـرازخـاکبودنـد.نیـز نظـروی آنـاندر و

گـردهـمآمـدنمنـعمینمودنـد....  گروهگـروهبودنـدومـردمرااز درمدینـه

کـهبازگرداننـدگانیگانهایآمـدهازمصر  گـزارشبـهمـاخبرمیدهد امینـیگویـد:ایـن

الّزیـت،یعنـیامیرالمؤمنیـنعلـیوطلحـهوزبیربودند کوفـه،امیـرانسـپاهاحجـار وبصـرهو

زبـانپیامبـر؟ص؟رانقـل بـرایشـانبانـگزدنـدودورشـاننمودنـدوروایـتلعـناز کـهآنروز

یـانودیگـراصحـابعـادلمحّمـدبودنـد!پـس کـهدرمیـانایشـان،بدر کردنـد؛حـالآن

گونهآنیگانهانتوانستندبهمدینهدرآیند. بدین

اّماپیشترگفتیمکههمۀموّرخاناّتفاقنظردارندکهایشانبهمدینهدرآمدندوهمراه

مردممدینه،خانۀعثمانرا40روزیابیشتروکمترمحاصرهنمودندتاآنگاهکهعثمانبهعلی

امیرالمؤمنین؟ع؟توّسلجستواومیانویومردمواسطهگشتوماجراییکهبهتفصیل

قراربهمردم برهمین ونامهای توبهنمود فرازمنبر بر گذشت،پیشآمد؛چندانکهعثمان

سرزمینهانوشتوپسازضمانتنمودنعلی؟ع؟ومحّمدبنمسلمهبهآنچهعثمانتعّهد

نمودهبود،انبوهشورشیانازویدستکشیدند؛اّماچونعهدشکستنشرادیدندونامۀوی

شاملفرمانقتلمصریانیراکهنزداوروانشدهبودند،یافتند،بهسویشبازگشتندومحاصرۀ

دومرخدادکهبهقتلاوانجامید.

1.افزایشازاصلمأخذاست.)غ.(
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هـرگاهبـهگزارشهـایایـندومحاصـرهورفتـارطلحـهوزبیـردرایـنمیـانوپیـشوپـس

کنیـد،دفـاعنمـودنآندوازعثمـاندرایـنهنـگامرادرسـتنمیشـمرید. ازآن،نیـکنظـر

طلحـهبیـشازهمـگانبـاخلیفـهدشـمنیوخشـونتبهخـرجمیدادتـاآنجاکهازرسـاندن

آببـهویودفـنکردنـشدرگورسـتانمسـلمانانپیشـگیرینمـود؛اّماراویانبدنهـادراکهدر

کـهدشـمنیآنـانبـاعثمـانراپنهـان سـندایـنحدیثهـابـهتسلسـلآمدهانـد،خـوشافتـاده

گـزارشوهماننـدشرابـهسـودویسـاختهاند! سـازند؛پـسایـن

یــخاألمــموالملــوک:126/5]384/4[(بــاهمــانســند]عیبنــاک[شــعیبی 5.طبــری)تار

گروهــیچنیــنخواْنــد: میــان  در را واپســینخطبــۀخــود کــهعثمــان؟ضر؟  نمــوده گــزارش

»همانــاخداونــد؟زع؟دنیــارابــهشــمابخشــیدتــابــاآن،آخــرترابجوییــدوآنرابــهشــما

ــس ــد.پ ــرجــایمیماَن ــردوآخــرتب ــامیپذی ــافن ــهدنی ک ــد؛ ــدانچنــگزنی ــاب عطــانکــردت

کــه آخــرِتپایــدارغافــلنکنــد!آنرا دنیــایفناپذیــر،شــمارادچــاربدمســتینســازدواز

کــههمانــادنیــاپایانیافتنــیاســتوعاقبــتو کــهفنــامیپذیــرد،برگزینیــد؛ میپایــد،بــرآن

کــهســپریاســتازکیفــراو   ســرانجامبــهســویخــدااســت.تقــوایخداونــد؟زع؟راپیشــهکنیــد

کــهبــهدگرگونیهــا باشــید ودســتاویزیاســتنــزدوی]بــرایآمــرزشاو[؛وازخداونــدبــرحــذر

گروهگــروهنشــوید.›و نعمتهــای خــدای را بــر خــود یــاد  دچــارشــوید؛واّتحــادخویــشرابپاییــدو

کــه بــا یکدیگــر دشــمن بودیــد، پــس میــان دلهــای شــما همدمــی و پیونــد داد تــا بــه نعمــت وی  کنیــد آنــگاه 

گشــتید.‹]آلعمــران/103[« بــا هــم بــرادر 

کهچونعثماندرآنمجلس،آنچهرامیخواست،بهپایانُبردومسلمانان گفتهاند

کهصبرپیشهسازدوفرمانرواییاالهیرابهشورشیاننسپارد،اوبهایشان سوگندشدادند

کهنتوانستندنزد کسانی خانهبمانیدتا گفت:»خدایتانرحمتنماید!بیرونرویدوبردِر

که منبیایند،بهشمابپیوندند.«سپسطلحهوزبیروعلیوشماریدیگرراپیغامداد

گفت:»ایمردم؛بنشینید!«همگان گشتو بام[مشِرف  ]از برمردم آیند.آنگاه، پیش
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نشستند،خواهآنکهبرایجنگبهسویمدینهروینهادهوخواهآنکهسِرجنگنداشت،

اومیخواهم از کنبود.پسگفت:»ایمردممدینه!منشمارابهخدامیسپارمو درشهرسا

که تاهنگامی امروز کهپسازمننیکوجانشینیبرایشماباشد.بهخداسوگند!پساز

کهپشتدِر خداوندمرگمرافرارساَند،بهقصددیدارکسی،ازخانهبیروننمیرومواینانرا

کهآنرا کهمیخواهند]=خافت[نمیدهم خانهامهستند،واخواهمنهادوبهآنانچیزی

کار،آنچهرا این کهخداوند؟زع؟در گاه مایۀتباهیدینخدایادنیایشماسازند؛تاآن

کهبازگردند.همه دوستمیدارد،بهانجامرساَند.«پسمردممدینهرافرمانوسوگندداد

کهبهفرمانپدرانشانبردِر کسانیچونایشان بازگشتند،مگرحسنومحّمدوابنزبیرو

گشت. گاهعثمانخانهنشین بهسویایشانپیوستند.آن خانهنشستندومردمیبسیار

یــخاألمــموالملــوک:126/5]385/4[(بــاهمــانســند]عیبنــاک[شــعیبی 6.طبــری)تار

مــردمدیگــر آمــدن فــرود  از  و انجامیــد بــهدرازا آنمحاصــره40شــب گفتهانــد کــه آورده

آنمــّدت40روزه از ــود.چــون18روز ــهب ــانماجــرا70روزفاصل ــاپای ــهت ســرزمینهادرمدین

کســانیازچنــد کــه ســپریشــد،مســافرانیازســرزمینهایمختلــفرســیدندوخبــرآوردنــد

یــهازمصــر،قعقــاعاز گشــتهاند:حبیــبازشــام،معاو ســویبــهقصــدنبــردبــاآنــانآمــاده

کــهمــردمنــزد کوفــه،ومجاشــعازبصــره.چــونایــنخبــربدیشــانرســید،آنــاناجــازهندادنــد

کــه گاهــیعلــیچیــزیرا بــهرویویبســتند. را عثمــانرونــد؛وهمــهچیــزحّتــیآب

میخواست،درونخانهمیُبرد.

ـــۀ ـــهدرونخان ـــسشـــبانگاهســـنگیب ـــانیافتنـــد.پ ـــد،اّم ـــهایبودن ـــالبهان ـــهدنب ایشـــانب

ویافکندنـــدتـــادرمقابـــلبدانـــانچیـــزیپرتـــابشـــودوبگوینـــد:»بـــامـــانبـــردراآغـــاز

کـــهجـــز یـــد؟آیـــانمیدانیـــد ـــاازخـــداتقـــوانمیورز ـــرآنـــانبانـــگزد:»آی کردنـــد.«پـــسعثمـــانب

کســـانیهســـتند؟«پاســـخدادنـــد:»نـــه؛بـــهخـــداســـوگند!مـــابـــهســـویت مـــننیـــزدرخانـــه

گفتنـــد: کـــسبـــهســـویمـــاســـنگافکْنـــد؟« گفـــت:»پـــسچـــه ســـنگنینداختیـــم.«عثمـــان
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ــا ــاســـنگافکنـــدهبـــود،بـــهخطـ گـــرخداونـــد؟زع؟بـــهمـ کـــها گوییـــد؛ گفـــت:»دروغ »خـــدا.«

نمیزد،اّماشمابهخطازدید!«

کـههمسـایهاشبودنـد،]ازبـام[روینمـودوپسـِرعمـرو آنگاه،عثمـانبـهخانـدانحـزم

]بـنحـزم[رانـزدعلـیفرسـتادوپیغـامداد:»اینـانآبرابـرمابسـتهاند؛پساگرتوانیـدکهقدری

آببـرایمـابفرسـتید،چنیـنکنیـد!«نیـزبـهطلحـهوزبیـروعایشـه؟اهضر؟وهمسـرانپیامبـر؟ص؟ 

در علـی بودنـد. اّمحبیبـه و علـی آمدنـد، یـاریاش بـه کـه کسـانی نخسـتین فرسـتاد. پیـام

کارمؤمنـانشـباهت گفـت:»ایمـردم!آنچـهمیکنیـد،نـهبـه تاریکنـایپایـانشـبآمـدو

کـهچـونرومیـانوفارسـیاننیـز نُبریـد؛ او کافـران.مایـۀحیـاتایـنمـردرااز  کار نـهبـه داردو

نکـرده؛پـسچـرامحاصـره   اسـیرشـوند،غـذاوآبدادهمیشـوند.ایـنمـردبـهشـماتجـاوز

رابرایویانجامنمیدهیم  کار گفتند:»نه؛بهخداسوگند!این وقتلشرارواشمردهاید؟«

یـمچیـزیبخـوردوبیاشـامد.«پـسعلـیعمامـهاش واوارزشواحترامـینـداردونمیگذار

کـهاقـدامکنم، کـهمـنبـدانچـهازمـنخواسـتهبـودی رابـهدرونخانـهافکْنـد،بدیـننشـانه

اقدامنمودم؛سـپسبازگشـت.

کـهمشـکآبـیهمـراهداشـت،آمـد. ینـیچرمیـن بـراسـترخـودبـاز اّمـااّمحبیبـهسـوار و

گفـت: گفتنـد:»اّمالمؤمنیـن،اّمحبیبـهآمـدهاسـت.«پـسبـرصـورتاسـترشنواختنـد.وی

بـارۀآناز نمایـمودر »وصّیتهـایبنیامّیـهنـزدایـنمـرداسـتومـنمیخواهـماورادیـدار

گفتند:»اینزندروغمیگوید!« کنمتامبادااموالیتیمانوبیوگانازمیانرود!« ویسؤال

کـردونزدیک بـاشمشـیرریسـماناسـترشرابریدند.اسـتررم پـسبـهسـویشهجـومآوردنـدو

کـجشـدهبـود،نـگاهداشـتند  ینـش کـهز کـهاّمحبیبـهرابـرزمیـنانـدازد.مـردماسـتررا  بـود

کشتهشدنبود؛وویرابهخانهاشبردند. کهدرآستانۀ گرفتند واّمحبیبهرا

کـههمراهـیاش بـرادرشخواسـت از گشـتو گریـز،آمـادۀسـفرحـج عایشـهبـهقصـد

گـرمیتوانسـتمکاریکنـم یـد.عایشـهگفـت:»هـابـهخـداسـوگند!ا کنـد.ویخـودداریورز
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کامسـازد،چنیـنمیکـردم.«سـپس نـا بـهخواستهشـان ازدسـتیابی را کـهخداونـدایشـان

حنظلـۀکاتـبپیـشآمـدتـانـزدمحّمدبـنابیبکرایسـتادوگفـت:»ایمحّمـد!اّمالمؤمنین

گـردیوتوهمراهیاشنمیکنی؛اّمـادزدانوراهزنانعرب کـهبـاویهمـراه تـومیخواهـد از

کاریناروامیخوانندوهمراهشانمیشوی؟«محّمدپاسخداد:»ایزادۀزنتیمی! تورابه

بـهزورآزمایـیانجامـد، کار گـرایـن گفـت:»ایزادۀزنخثعمـی!ا کارهـا؟« تـوراچـهبـهایـن

کـهمیگفـت: فرزنـدانعبدمنـافبـرتـوچیـرهخواهنـدشـد!«سـپسبازگشـت،حـالآن
که مردم در آن غرقند و می خواهند خافت را براندازند. کار  در شگفتم از این 

گر چنین شود، خیر از میانشان رخت برمی بندد و از آن پس، خواری و ذّلت بینند؛ ا

گمراهی با ایشان یکسان می گردند. و آنان همچون یهودیان و مسیحیان می شوند و در 

ازخشـمبـرمصریـانبیـرونشـد. کوفـهرفـت.عایشـهنیـزبـاسـینهایسرشـار آنگاه،بـه

گـرمیمانـدی،سـزاوارتربـودومـردم گفـت:»ایاّمالمؤمنیـن!ا مـروانبـنَحَکـمنـزدویآمـدو

همـان نیـز مـن بـا میخواهـی »آیـا گفـت: عایشـه میکردنـد!« را مـرد ایـن ماحظـۀ بیشتـر

کـهازمـنحمایـتنمایـد؟نـه؛بـه کسـیرانیابـم کـهبـااّمحبیبـهشـدوآنگاه، رفتـاریشـود

کجـا اینـانبـه کار کـه خـداسـوگند!مـن]بیهـدف[ایـنسـووآنسـونمـیرومونمیدانـم

خواهـدرسـید.«

کــردهبودنــد،بــهطلحــهوزبیــرنیــزرســیدوآندودر کــهبــاعلــیواّمحبیبــه خبــررفتــاری

کــهمراقبــانازآنهــاغافلمیشــدند،بــهعثمان خانــهماندنــد.خانــدانحــزمدرلحظههایــی

گفــت:»ایعبــداهللبــن بلنــدیبــرمــردممشــِرفگشــتو آبمیرســاندند.ســپسعثمــاناز

کــهتــوامســالامیــرحــجهســتی.« عّبــاس!«اورافراخواندنــد.عثمــانبــهویگفــت:»روانشــو

خانــۀعثمــانبــود؛گفت:»ایامیرالمؤمنین؛بهخداســوگند!جهاد ابنعّبــاسازمازمــاِندِر

کنــد  کــهحرکــت  بــااینــانبرایــمدوستداشــتنیترازحــجاســت.«عثمــانویراســوگندداد

گشــت.ســپسعثمــانوصّیتنامــۀخــودرابــهســوی وابنعّبــاسآنســالبــرایحــجروان

کشــتن کــهآیــااوهنــگام کردهانــد نیــزبــاآنحرکــتنمــود.اختــاف کــردواو زبیــرپرتــاب

)315(
229/9



غدیر در کتاب و سّنت و ادب )ج 9( 360

گفــت:»›وای قــوم مــن، مخالفــت  عثمــانحضــورداشــتیــاپیشتــرخــارجشــد.پــسعثمــان

ــید.‹]هــود/89[  ــوح رس ــوم ن ــه ق ــه ب ک ــد  ــما آن رس ــه ش ــه ب ک ــد[  کنی کاری  ــه  ــدارد ]ک ــر آن ن ــما را ب ــن ش ــا م ب

کــهبــارونــدگانهمیــنراه بارخدایــا!میــانایــندســتههاوآرزوهاشــانفاصلــهانــداز،چنــان

ایــنچنیــنشــد!« پیــشاز

کشـیدهاندتـا گویـد:ایـنروایـتراپیـروانعثمـانسـاختهودرسـندآنصـف امینـی

گرفتـنبـر تنـگ کـهدر گیـرد  گزارشهـایصحیـحازعایشـهوطلحـهوزبیـرقـرار برابـرآن در

کـهدر کوشـیدند_چنـان کاروی،پیاپـی نمـودنآتـشجنـگوسـاختن عثمـانوشـعلهور

گشـته؛زیـرا کام نـا گمـانوآرزویایـنروایتسـازانبـربـادرفتـهو ـدآوردیـم_اّمـا
ّ
همیـنمجل

گزارشهـاراتاریخنویسـانقابـلاعتمـادبـاذکـرسـندآوردهوموّرخـانبـرآنهمداسـتان آن

کهپسازسـرنهادنبه کیسـت گشـتهاند،اّمااینخبرراتنهاهمینحدیثسـازانآوردهاند.

گرفته یـخصحیـح،بـهایـنخبـرگوشسـپارد،حـالآنکهفریادعایشـههمۀگوشـشرافرا تار

گشـتهاسـت!«ونیـز کافـر کـه کـهخدایـشبُکشـد گفـت:»ایـنپیرمـرداحمـقرابُکشـید؛ کـه

د)ص215(گذشـتوتفصیلشرادرهمین
ّ
دیگـرسـخنانویکـهخاصـۀآنهـادرهمینمجل

ـد)ص77-86(آوردیـم؟
ّ
مجل

سـختکوشـیدنطلحـهبـاهمـۀامکاناتـشبـرایکشـتنعثمـانوسـختگیریبـرضـّد

یـخداشـتهباشـد،ازآن گوشـهچشـمیبـهحدیـثوتار کـه کـههـر وی،ازچیزهایـیاسـت

روزماجـرایخانـه،ویپارچـهایبـرصـورتافکنـده،بهسـویخانهتیر بیخبـرنمیماَنـد.در

کـهآبرابـرخلیفـهبسـتومـردمرابـهبـامخانـۀابنحـزمُبـردتـاازآن میانداخـتوهمـوبـود

کـهاجازهنـداداورادرگورسـتانمسـلمانانبهخاک جـابـهخانـۀعثمـانفـرودآینـد.همـوبود

افـرادیرادرمسـیردفـنکنندگانـشقـراردادتـاآنـانرابـاسـنگبزنند.همـوبودکه سـپارند؛و

قاتـانپدرت مـروانویراکشـتوسـپسبـهابـانبـنعثمـانگفـت:»تـوراازکشـتنیکـیاز

گفـت: ودوسـتش بـارۀوی امیرالمؤمنیـن؟ع؟در کـهموالمـان بـود وهمـو نمـودم.«  کفایـت
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گونۀسوقدادنشان، بارۀعثمان،تندرویونرمترین گونۀحرکتطلحهوزبیردر »کندترین

بهشّدتوسختیراندنبود!«

اگربهاّدعایاینحدیثسازان،طلحهاینگونهبود،پسفریادعثمانچهمعناداشت

کهگفت:»بارخدایا!ازشّرطلحةبنعبیداهللمراکفایتفرما؛کهاواینانرابرمنبهتعّرض

چندین  که َحْضَرمی زن زادۀ بر من »وای سخنش: این نیز و نمود!« تحریک و  واداشت

وچندانبارشترازطابهویبخشیدم؛اّمااوجانمرامیخواهدوبرکشتنمتحریکمینماید!

بارخدایا؛ویراازآنکامیابمسازوفرجامسرکشیاشرابهاونشانده!«

کـه گفـت:»عثمـانرابُکشـید؛ کـهآنروز گوشهـاطنیـندارد هنـوزهـمسـخنزبیـردر

کشـتهشـدنعثمانناخرسـندنیسـتم؛حّتی گفت:»مناز دینتانرادگرگونسـاخت!«ونیز

گردد!همانافردایقیامت،عثمانمرداریاسـتبرسـرراه!«  کارازکشـتنپسـرمآغاز گراین ا

کـهتـوراازسـتمت گروهـیهسـتند گفـت:»همانـادرمسـجدرسـولخدا؟ص؟ ونیـزبـهعثمـان

بازمیدارنـدوبـهحـقبازخواسـتتمینماینـد.«...

هنوزهمدرصفحاتتاریخاینسـخنسـعدبنابیوّقاصنقشبسـتهاسـت:»عثمان

گینـش کـهعایشـهآنراازنیـامبـرآوْردوطلحـهصیقلـشدادوعلـیزهرآ کشـت راشمشـیری

نمود.«ازاوپرسیدند:»پسزبیرچهکرد؟«گفت:»ویبادستخویشاشارهنمودوبازبانش

دگذشـت.
ّ
یـد.«اینهـاافـزونبـرسـخناندیگرکسـاناسـتکهدرهمینمجل سـکوتورز

کـهامیـرحجگـزارانبـودوبر کـهاینـانسـاختهاند،بـود،چـراآنگاه گـرابنعّبـاسچنـان ا

قراءت کـهبرمـردمحجگـزار کرسـیخطابـهجـایداشـت،بـهنامـۀعثمـانوفریادخواهـیاش

بـهنامـۀ گرفـتو کـهبریـدهمانـدهبـود،پـی شـد،اعتنـاننمـودوخطبـهاشراازهمـانجـا

کـهسرنوشـتمقـّدرشـدۀ گاه عثمـانهیـچاشـارهنکـردوخطـابویرابهایـینـدادتـاآن

کـهامیرالمؤمنیـن؟ع؟خواسـتویرابـهشـامفرسـتد، حتمـیبرایـشپیـشآمـد؟چـراآنگاه

کشـتهشـدنعثمـان،بیمنـاکبـود؟ یـهبـرخویـشبـهسـبب قهـرمعاو ویاز

دبنگرید.
ّ
بهمأخذهایهمۀاینهادرصفحاتهمینمجل
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بـاهمـانسـند]عیبنـاک[شـعیبی الملـوک:128/5]387/4[( و یـخاألمـم )تار 7.طبـری

کـهپیشتـربـود،]آمـدو[2بـهسـامترسـید  کـهچـونمـردم]ازمّکـه[بازگشـتند1،کسـی  آورده

وازموسـمحـجبـرایمـردممدینـهخبـرآوْردکـهحجگـزارانهمگـیبـهقصـدنبردبـامصریانو

رابـه]ثـواب[حـّجخویـشبیفزاینـد.چـون کار هوادارانشـانپیـشمیآینـدومیخواهنـدایـن

گـزارشحرکـتمـردمدیگـرسـرزمینهابـهمصریـانرسـید،شـیطانایشـانرا ایـنخبـرهمـراه

آن کـهدر ایـنوضـع کشـتنایـنمـرد،چیـزیمـارااز گفتنـد:»جـز بـهداموسوسـهافکْنـد؛و

مـادسـت کار،از گرفتـارشـدهایم،رهـانمیسـازد.بدیـنسـان،مـردمبـاسـرگرمشـدنبـهایـن

میکشـند.«مصریـانجـزکشـتنعثمـان،هیـچراهدیگـریرابـراینجـات،امیـدنمیبردنـد؛

پـسقصـدحرکـتبـهسـویدرکردنـد.حسـن]بـنعلـی؟ع؟[وابنزبیـرومحّمـدبـنطلحـهو

فرزندانصحابـهکهباآنانهمـراهبودند، مـروانبـنَحَکـموسـعیدبـنعـاصوبرخـیدیگـراز

بـهنبـردبـاآنـانپرداختنـد.عثمـانبـرآنـانبانـگزد:»خـدارا؛خـدارا مصریـانرابازداشـتندو

تنهـانهادنشخـودداریورزیدند. کـهاز]وظیفـۀ[یـاریکـردنمـنآزادهسـتید!«اّمـاایشـاناز

گشـودوبیـرونآمـدوهمـراهسـپروشمشـیرپیـشآمـدتـامصریـانرادور را پـسعثمـاندر

سـازد.چـونویرادیدنـد،بصریـانپشـتنمودنـدومدافعانعثمانبرایشـانیـورشبردندو

گروهسختگشت.عثمان برهردو کار دورشانساختند.پسمصریاندوبارهبازگشتندو

بازگشـتسـرزدند.سـپس صحابهراسـوگنددادکهدرونخانه]های[خودروند؛اّماایشـاناز

بـهرویمصریـانبسـتهشـد. بـهدرون]خانـۀعثمـان[آمدنـدودر

زمـرۀحجگزارانبـودکههمراهبرخیازکسـانیکهباوی مغیـرةبـناخنـسبـنشـریقدر

کـردودرآن کشـتهشـدندرک گـزاردهبودنـد،]بـهمدینـه[شـتافتوعثمـانراپیـشاز حـج

از درگیـریحاضـرشـد.ویدرشـماردرونشـوندگانبـهخانـه،بـدانداخلگشـتوکنـاردر

کـه یـم،حـالآن نـزدخـداچـهعـذریدار یـم، گذار تـوراتنهـا گـر گفـت:»ا دروننشسـتو

کهبهنظرمیرسداشتباهیرخدادهو»رجعالناس«درستباشد.)ن.( 1.درمتنومصدر»بویعالناس«آمده

2.آنچهافزودهشده،درچاپمورداستنادماوجوددارد.)غ.(
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هّمـت وجهـۀ را قـرآن روزهـا آن  در عثمـان یـم؟« وانگذار را آنـان مـرگ هنـگام تـا میتوانیـم

کنـارشمصحـفقـرار تـاوتمیکـردونمـازمیگـزاْردودر نمـاز خویـشقـراردادهبـودودر

قـرآنمیخواْنـد.مـردمدرآن و گـزاردنخسـتهمیشـد،مینشسـت  نمـاز  از داشـت.چـون

قراءتازرویمصحفراعبادتمیشمردند. روزگار

کـرد،]ازدرون بازداشـتودرخانـهداخـل بـودنبـردر کـهعثمـانآنهـارااز کسـانی

کسـیبیـرونازدرمانـع کـه قـرارداشـتند.چـونمصریـاندیدنـد خانـه[میـانعثمـانودر

وسـایبانشراسـوزاندند. ایشـاننیسـتونیـزنمیتواننـددرونخانـهرونـد،آتـشآوردنـدودر

افتـاد. گرفـتوسـایبانرویدر وسـایبانبرافروختـهشـدتـاچوبهـاشـعله پـسدر

کـهعثمـاننمـازمیگـزاْرد،افـراِددرونخانهبرشـوریدندومصریانرااز آنگاه،درحالـی

کـهبـهنبـردمصریانرفـت،مغیرةبـناخنسبودکه درونشـدنبازداشـتند.نخسـتینکسـی

چنینرجزمیخواْند:
گیسوانی بافته دارد، می داند: که حمایل بر خود آویخته،  دخترک زیبااندام 

کنم، من با شمشیرم به نیکی ضربت می زنم تا یارم را از شما حفظ 

کندی نمی پذیرد. که  با تیغ شمشیری 

نیزحسنبنعلیبااینرجزبیرونآمد:
دیــن مــن بــا دیــن اینــان یکــی نیســت و خــودم از ایشــان نیســتم هــر چنــد ]در ایــن راه ســختی ها 

کــوه شــمام هــم برآیم. گزیــر شــوم[بر بلنــدای  کشــم و نا

محّمدبنطلحهنیزچنینرجزخواْندوازخانهبیرونشد:

ــش[،  ــد ]= قری ــدان مع ــم فرزن ــه رغ ــود و ب ــاع نم ــر دف ــد از پیامب ــه در ُاح ک ــرَدم  ــد آن م ــن فرزن م

احــزاب را دور رانــد.

سعیدبنعاصهمبااینرجزازخانهبیرونآمد:
گرفتــه بــود، صبــر ورزیدیــم و بــا شمشــیرهامان بــرای  کــه مــرگ مــا را در بــر  روز محاصــرۀ خانــه 

ــم. ــت از زادۀ اروٰی جنگیدی حمای
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در آن صبــح نبــرد، در خانــه بــه یــاری وی برآمدیــم و رویــاروی ایشــان بــا ضربــۀ شمشــیر بــا آن هــا 

ســخن می گفتیــم و درخشــش مــرگ پیــدا بــود.

تـا بـهویفرمـانداد کـهعثمـان بـود زبیـر بـن بیـرونشـد،عبـداهلل کـه کسـی واپسـین

کـهبـهافـراد]مدافـع[خانـه کـهخواسـتهبـود،نـزدپـدرشَبـرد.نیـزبـهاودسـتورداد وصّیتـیرا

فرمـاندهـدتـابـهمنزلهـایخویـشبازگردنـد.عبـداهللبـنزبیـرواپسـینبیـرونشـوندهبـودو

بـارۀآخریـنلحظههـایمـرگعثمـانسـخن بـامـردمدر  اّدعـااسـتو بـرهمیـن هنـوزهـم

میگوید.

8.طبری)تاریخاألمموالملوک:129/5]389/4[(باهمانسـند]عیبناک[شـعیبیآورده

بـودوقراءتـشراچنیـنآغـاز راسـوزاندند،عثمـاندرحـالنمـاز کـهدر گاه گفتهانـدآن کـه

قراءتتندخوان نمـودهبـود:»طـا، هـا. مـا قرآن را بر تو فرونفرسـتادیم تـا در رنج افتی.«]طه/1و2[ودر

را بـود.آنچـه]ازهیاهوهـا[شـنید،برایـشدشـوارجلـوهنکـردوبـدونخطـاولکنـت،نمـاز

ادامهدادوپیشازآنکهبهویرسـند،نمازشراپایانبخشـید.سـپسنشسـتوبهقراءت

کـه ]برخـی از[ مردم به ایشـان گفتند: ]سـپاهی از[ مردم برای ]جنگ با[ شـما  مصحـفپرداخـت:»آنـان 

گفتنـد: خـدا مـا را بـس اسـت و  گـرد آمده انـد پـس از آنهـا بترسـید، امـا ]ایـن سـخن[ بـر ایمانشـان افـزود و 

نیکوکارگزار و پشتیبانی است.«]آلعمران/173[

کنارخانهبود،چنینرجزخواْند: کههمراهیارانش مغیرةبناخنس
گیسوانی بافته دارد، می داند: که حمایل بر خود آویخته،  دخترک زیبااندام 

صادقانه بودن بیعتم با محبوبم آشکار می شود با شمشیری جایافته و صیقلی؛

گفته ]و عزم[ خود دست برنمی دارم. که دست بردارم، از این  گر از من خواسته شود  ا

کنـارهگرفتهبودند،مگرهماندسـتهکهبـهنگاهبانیوجنگپرداختند. افـرادازخانـه

شـما همـدرد »مـن گفـت: و ایسـتاد دسـته آن همـراه و آمـد پیـش ابوهریـره حـال، ایـن  در

کـهنبـردرواوسـزاوار گفـت:»امـروزاسـتهمـانروزی گویـشمـردمحمیـر هسـتم.«نیـزبـه

کـهشـمارابـهرهایـیفرامیخوانـم  اسـت.«سـپسبانـگزد:»ایمـردم!مـراچـهشـدهاسـت
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بـهآتـشمیخوانیـد؟«آنگاه،مـروانپیـششـتافتوبانـگدرداد:»یـکمـرد، وشـمامـرا

مـردانبنیلیـثبـهنـامنبـاع1بـهمبـارزۀویآمـد   یـکمـردرابـرایمبـارزهمیخواهـم!«یکـیاز

بـربیـخگردن او ودوضربـهمیانشـانرّدوبـدلشـد.مـروانبـرپاییـنپـایویضربـهنواخـتو

یـاران کشـیدندو مـروان؛پـساوراواژگـوننمـودوویازپشـتبـرزمیـنخوابیـد.یارانـشاورا

کـهدرمیـاناّمـتبـر آنمـردنیـزویرا.مصریـانگفتنـد:»هـابـهخـداسـوگند!چنیـننباشـد

مـاحّجـتداشـتهباشـید.مـاپـسازهشـداردادن،شـماراکشـتیم.«

مغیرهمبارزطلبید؛پسمردیبهنبردویآمد.مغیرهچنینرجزخواْند:
با شمشیر سخت و محکم بر آنان ضربت می زنم،

ضربتم از آِن غامی است نیازمند ]و وابسته به موالیش[،

که از زندگی دست شسته است.

کـه کشـتهشـد.«آن گفتنـد:»مغیـرةبـناخنـس وایـنیـکنیـزپاسـخشداد....مـردم

گفـت:»تـوراچـهشـده گفـت:»اّنـاهلل.«عبدالّرحمـانبـنعدیـسبـهوی کشـتهبـود، ویرا

کـهمـراگفتنـد:›قاتـلمغیـرةبـناخنـسرابـهآتـشبیم اسـت؟«پاسـخداد:»درخـوابدیـدم

گشتم!« ده!‹وخودمنبدانمبتا

بــنعبداهللاســلمیراکشــتومــردمازطریقیکــیازخانههایی نیــزقبــاثکنانــی،نیــار

کــه آنازدحــامکردنــد؛حــالآن کــهپیرامــونخانــۀعثمــانبــود،بــهخانــۀعثمــاندرآمدنــدودر

ــْع ــدامیــرآنجمــِعمداف کــهدیدن توّجــهنداشــتند.قبیلههــا]یمدافــععثمــان[ ــاِندر ی کنار

آنــانرابردنــد.ســپسمــردیرابــهقتــل شکســتخــورده،بــهســویفرزندانشــانروینهادنــدو

کنــاره عثمــانفراخواندنــدومــردیپیــشآمــدودرونخانــهنــزدویشــدوگفــت:»ازخافــت

روزگارجاهلّیــت  گفــت:»وایبــرتــو؛بــهخــداســوگند!مــندر یــم!«عثمــان گذار گیــرتــاتــوراوا

ــهغنــانپرداختــموهوســبازینکــردمو ب ــهحــرامنگشــودمو ــیب ــرهیــچزن واســام،دســتب

ــادســت ــزدم]=ب ــشن ــهعــورتخوی ــارســولخدا؟ص؟بیعــتنمــودم،ب ــاآنب ــهب ک دســتیرا

کهگذشت. کههمانعروةبنشییملیثیباشد،چنان گزارشچنینآمده؛اّمادرستشبّیاعاست 1.در
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تــنبــه کــهخداونــد؟زع؟بــرمــنپوشــانده،از راســتخــود،عورتــمرانشســتم[.پــسجامــهایرا

گرامــیفرمایــدواهــل درنکنــم؛ودرجــایخویــشمیمانــمتــاخداونــداهــلســعادترا

نماید.« شقاوتراخوار

گفـت:»بـهخـداسـوگند!دردام کـردی؟« گفتنـد:»چـه سـپسآنمـردبیـرونشـد.بـهاو

ازدسـتمـردمنیسـت؛  مـا کشـتنویمایـۀنجـات کاریجـز بـهخـداسـوگند!  افتادهایـم.

وکشـتنشنیـزبـرایمـاروانباشـد!«سـپسمـردیازبنیلیـثرانـزدویدروننمودنـد.عثمان

مـرا »تـو گفـت: عثمـان هسـتم.« »لیثـی گفـت: اسـت؟« قبیلـه کـدام از مـرد »ایـن پرسـید:

نخواهـیکشـت.«پرسـید:»چگونـه؟«عثمـانگفـت:»مگـرتوهمانکسنیسـتیکـهدرفان

روز،پیامبـر؟ص؟همـراهگروهـیدیگـردعایـتنمـودتاحفظشـوید؟«پاسـخداد:»آری.«عثمان

گفـت:»پـسبـهتباهـینخواهـیرفـت.«اوبازگشـتوازآنمـردمجـداشـد.

گفـت:»ایعثمـان!مـنقاتـل قریـشرابـرعثمـاندرونسـاختند.مـرد سـپسمـردیاز

گفـت: تـومـرانمیکشـی.«پرسـید:»چگونـه؟« گفـت:»نـه؛ایفانـی! تـوهسـتم.«عثمـان

بـرایتـوآمـرزشخواسـت؛پـسبـهحـرامخونـینمیریـزی.«آنمـرد فـانروز »رسـولخدادر

یارانـشجـداشـد. از آمـرزشخواسـتوبازگشـتو

خانــهایســتادوایشــانراازکشــتنعثمــاننهــی ــردِر ــاب آنگاه،عبــداهللبــنســامآمــدت

کنیــد، گــرچنیــن کــها گفــت:»ایمــردم!شمشــیرخــدارابــررویخویــشمگشــایید؛ نمــودو

یانــه کمتــانبــاتاز نیــامنخواهیــدنمــود.وایبــرشــما!امــروزحا بــهخــداســوگند!دیگــرآنرادر

گــرویرابُکشــید،جــزبــاشمشــیربــرســرتاننخواهــدبــود.وایبــرشــما! بــرســرشــمااســت؛اّمــاا

گــرویرابکشــید،آنــانایــنشــهر کنــدهازفرشــتگانخــدااســت؛بــهخــداســوگند!ا شــهرتانآ

آنــان کارهــا؟«پــسویاز گفتنــد:»اییهــودیزاده!تــوراچــهبــهایــن کــرد!« راتــرکخواهنــد

رویبرگرداْنــد.

نـزدآنـانبازگشـت،محّمـدبـن کـهبـرعثمـاندرونگشـتو کـهواپسـینکسـی گفتهانـد
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گفـت:»وایبـرتـو!آیـابـرخـداخشـممیگیـری؟آیـامـندرحـّقتـو ابیبکـربـود.عثمـانبـهاو

توسـتاندهام؟«پسویکنارکشـیدوبازگشـت. کـهحـّقخدارااز یـدهام،جـزایـن جرمـیورز

کهچونمحّمدبنابیبکربیرونشـدوانفعال]وپشـیمانی[رادرچهرهاشدیدند، گفتهاند

کـه گـرزیآهنیـن قتیـرۀسـکونیوسـودانبـنحـّرانسـکونیوغافقـیبرجسـتندوغافقـیبـا

بـاپـایخویـشضربـهزد؛پـسمصحـف بـرعثمـانزدومصحـفرا همـراهخـودداشـت،

برابـرعثمـانجـایگرفـتوخونبرآنجاریگشـت.سـپسسـودانبنحمران چرخیـدودر

پیـشآمـدتـابـرویضربـهزنـد؛اّمـانائلـهدختـرفرافصـهخـودرابـرویافکْنـدودسـتشراسـپر

بـهدسـتشبرخـوْرد  اورانشـانهرفـتوشمشـیر اونخـوَرد.پـسدسـت بـه تـاشمشـیر  نمـود

وانگشـتانشراقطـعنمـود.پـسنائلـهپشـتنمـودوسـودانکفلـشرافشـردوگفـت:»سـرین

بزرگـیدارد!«آنگاه،بـرعثمـانضربـهایزدواوراکشـت.

کننـد. سـپسبرخـیازغامـانعثمـانهمـراهآنافـراددرونشـدندتـاعثمـانرایـاری

اوخودداریکردهبودنـد،آزادکردهبود.چوندیدند کـهازدفـاعاز پیشتـرعثمـانغامانـیرا

گردنـشرازدواو کـهسـودانبـهعثمـانضربـهزد،یکـیازغامـانبـهسـویوییـورشآوْردو

راکشـت.قتیـرهنیـزبـرآنغـامبرجسـتواورابـهقتـلرسـاْند.آنگاه،هـرچـهرادرخانهبود،

خانهرابهرویسـهکشـتهبربسـتند. آنبـود،بیـروننمودندودِر غـارتکردنـدوهـرکـسرادر

کشـت. چـونبیـرونخانـهآمدنـد،یکـیدیگـرازغامـانعثمـانبـهقتیـرهیـورشآوْردواورا

ولباس زیور گشـتزدنپرداختندوهرچهرایافتند،حّتیآنچهزناناز سـپسآنافرادبه

او  از را نائلـه بـنتجیـب،ملحفـۀ کلثـوم نـام بـه مـردان از برگرفتنـدویکـی تـنداشـتند، بـر

برگرفـت.نائلـهخـودراکنـارکشـید؛پـسآنمـردگفـت:»مرحبـابـهمـادرت!چـهکفـلکاملو

بهقاعـدهای!«یکـیازغامـانعثمـانایـنصحنـهرادیـدوکلثـومراکشـتوخـودنیزکشـته

کناردستیخودباشد!« کسمراقب شد.آنجماعتندابرآوردند:»هر

یابیـدتـامبـاداپیـشازشـمابـداندسـت آنگاه،درخانـهنـدادادنـد:»بیـتالمـالرادر

گشـایند!«نگاهبانـانبیـتالمـالصـدایآنـانراشـنیدندودرآنحال،جـزدوجوالچیزی
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کـهاینانتنهاخواسـتاردنیاهسـتند!«آنگاه،گریختند  آننبـود1؛پـسگفتنـد:»بگریزیـد؛ در

وآنافـرادبـهبیـتالمـالدرآمدنـدوآنراغـارتکردنـد.مردمبههمریختنـد؛مقیمانمدینه

کـهبـهمدینـهدرآمـدهبودنـد،شـادیمیکردنـد؛ میگریسـتندو»اّنـاهلل....«میگفتنـد؛آنـان

راهمّکـهاقامـتنمـودتـا کـهازمدینـهبیـرونرفتـهبـود،در گشـتند؛وزبیـر گـروهپشـیمان آن

کـهبـود،گفـت:»اّنا  یافـت،همـانجـا شـاهدقتـلعثمـاننباشـد.چـونخبـرکشـتنویرادر

هلل و اّنـا الیـه راجعـون.خداونـدعثمـانرارحمـتنمایـدوداداورابخواهـد!«بـهاوگفتند:»آن

گـروهپشـیمانگشـتهاند.«گفـت:»ایشـانتوطئـهچیدند؛توطئـهچیدند. ›و میان آنـان و آن چه 

کننـد، جدایـی افکنده شـد.‹ ]سـبأ/54[« آرزو 

نیـزچـونخبـربـهطلحهرسـید،گفـت:»خداوندعثمانرارحمتکندوداِداوواسـام

گفـت:»مرگشـانبـاد!«وایـنآیـهرا گفتنـد:»آنافـرادپشـیمانشـدهاند.« رابخواهـد!«بـهاو

کـرد نـه تواننـد سـوی کسـان خویـش بازگردنـد.«]یس/50[ خوانـد:»پـس نـه وصّیتـی تواننـد 

گفـت:»خداونـد کشـتهشـد.«علـی گفتنـد:»عثمـان او بـه و آمدنـد نـزدعلـی سـپس

گفتنـد:»آن کنـد!« کنـدوبـاخیـروفضلـشجـایخالـیاورابـرایمـاپـر عثمـانرارحمـت

کسـانپشـیمانشـدهاند.«علـیایـنآیـهراقـراءتنمـود:»]داسـتان منافقـان بـا جهـودان[ هماننـد 

کافـر شـو.«]حشـر/16[ گفـت:  کـه بـه آدمـی  داسـتان شـیطان اسـت آنـگاه 

گفتـهبـود:»مـنشـاهدقتـل کـهدربسـتانخویـشبـود.وی پـسبـهدنبـالسـعدرفتنـد

بـهسـویچیـزی »مـا گفـت: رسـاندند، بـهوی را قتلـش بـود.«چـونخبـر نخواهـم عثمـان

گشـتیم!«وایـنآیـهرا کننـدهبـود؛پـسبـهجـایدورشـدن،نزدیـک کـهنزدیـک گریختیـم

کار  کـه  گـم و تبـاه شـده و خـود می پندارنـد  کوشـش آنـان در زندگـی ایـن جهـان  کـه  کـرد:»کسـانی  قـراءت

آنگاه، و گـردان پشـیمان را ایشـان »بارخدایـا! گفـت: سـپس ]کهـف/104[ می کننـد.« نیکـو 

نابودشانساز!«

گفتـه 1.ابنکثیـر)البدایـةوالّنهایـه:189/7]210/7[(ایـنماجـرارایـادنمـودهوبـهتحریـفودگرسـانیاشپرداختـهو
کـهامـوالبسـیاردرآنبـود.« اسـت:»پـسبـهبیـتالمـالدسـتیافتنـد
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شـعیبی ]عیبنـاک[ سـند همـان بـا )]392/4[ 131/5 الملـوک: و األمـم یـخ )تار طبـری .9

گرکشـتهشـود  کـردهکـهمغیـرةبـنشـعبهبـهعلـیگفـت:»ایـنمردکشـتهمیشـود؛وا گـزارش

گـر کـها فـانجـایبـاش؛ تـودرمدینـهباشـی،تـوراگناهـکارمیشـمرند.پـسبیـرونروودر و

پـی یمـنباشـی،مـردم]بـرایبـهخافـترسـاندنت[در گـردرغـاریدر کنـی،حّتـیا چنیـن

تـوخواهنـدآمـد.«علـیایـنپیشـنهادرانپذیرفـت.عثمـان22روزدرمحاصـرهبـودوسـپس

کـهافـرادیبسـیار،ازجملـهعبـداهللبـنزبیـرومـروان،درخانه خانـهراسـوزاندند؛حـالآن دِر

بودنـد.آنـانگفتنـد:»مـارارخصـتنبردده!«عثمانگفت:»رسـولخدا؟ص؟بهمنسفارشـی

کـهبـرآنشـکیبایم.ایـنمـردمازسـوزاندندر،قصـدیمهمتـردارنـد؛پـسبـرهـرمـرد کـرده

جنگیـدنراحـراممیشـمارم.«سـپسهمـۀآنافـرادبیـرونشـدندواومصحـفخواسـت 

کنـون گفـت:»ا بـهقـراءتآنپرداخـت.حسـن]بـنعلـی؟ع؟[نـزدویبـود.عثمـانبـهاو و

کـهتـو پـدرتدروضعـیسـختبـهخاطـرنگرانـیبـرتـوبـهسـرمیبـرد.سـوگندتمیدهـم

نـزداورویتـاازنگرانـیدرآیـد[!« بیـرونشـوی]و

کـهبـردِر فرمـانداد انصـار آنگاه،عثمـانبـهابوکـرب،مـردیازهْمـدان،ویکـیدیگـراز

بیـتالمـالنگاهبانـیکننـد؛ودرآنجـزدوخورجیـنسـّکهنبود.چونابنزبیـرومروانباآن

خانـه کـرد،آتـِشدِر کردنـدومحّمـدبـنابیبکـر،آندوراتهدیـد افـراد،اندکـیدرگیـریپیـدا

یـش گریختنـد.محّمـدر خامـوششـدوسـپسمحّمـدبـنابیبکـربـرعثمـاندرآمـدوآندو

کـهپـدرتچنیـننمیکـرد!« کـن؛ یـشمـرارهـا گرفـت؛عثمـانگفـت:»ر عثمـانرادرچنـگ

یـشویرارهـانمـودوآنگاه،آنافـرادبرویدرآمدند.یکیباکفشـکنیامشمشـیرش پـسر

بـهاسـتخوانچنبـر کـهداشـت، بـادشـنهای کوبیـدودیگـریلگـدشزدومـرددیگـر بـراو

کهپیرمردی اینحال،ازقتلوی گشـتوآناندر گردنشزد.پسخونبرمصحفجاری

بود،بیمناکبودند.

کسانیدیگردرآمدندوچوناورابیهوشیافتند،پایشرا آنگاه،ویبیهوشافتادو

235/9

)323(



غدیر در کتاب و سّنت و ادب )ج 9( 370

کشیدند.نائلهودخترانعثمانشیونبرآوردند.تجیبیباشمشیرآختهآمدتاآنرادرشکم

عثمانفروکند.نائلهخودراسپروینمودودستشبریدهشد.سپستجیبیشمشیررادر

کشتهشد.ندادهندهای]ازآسمان[ پیشازغروبخورشید سینۀعثمانفروُبردواو؟ضر؟ 

بانگزد:»خونویروانیستوبردنمالشحراماست.«اّماآنانهمهچیزراغارتنمودند 

گریختند.مسؤوالن کلیدهاراافکندندو وسپسبهسویبیتالمالشتافتند.آندومرد

گفتند:»بگریزید؛بگریزید!ایناستآنچهآنانبهدنبالشبودند.« بیتالمال

10.طبـری)تاریـخاألمـموالملـوک:135/5]398/4[(بـاهمانسـند]عیبناک[شـعیبیآورده

کـهچـونآنبدعتهـا]ازسـویعثمـان[درمدینـهرخداد،مردانـیبهعنـوانجهادگرازمدینه

بهدیگرسـرزمینهارفتندتا]ازفتنهدورباشـندو[بهمردمعرب]اصیلودورازمرکزخافت[

کوفـهوبرخـیبـهشـام.پـسفرزنـدان گروهـیبـهبصـرهدرآمدنـدوشـماریبـه گردنـد. نزدیـک

کـردهبودنـد، کـهفرزنـدانمدینـه کاری کاریهمچـون کننـدگانآنسـرزمینهابـه مهاجـرت

پرداختنـد]وبـرکارهـایعثمـانعیـبگرفتنـد[وتنهـادرشـامچنیـننشـد.سـپسهمـگان،

مگـرشـامیان،بـهسـویمدینـهبازگشـتند.بهعثمـانخبردادندکـهاینانچنیـنکردهاند؛پس

برایمردماینگونهخطابهخواْند:»ایمردممدینه!شـماریشـۀاسـامهسـتید.بافسـادشما،

مـردمفاسـدمیگردنـدوبـااصـاحیافتنتـان،مردماصـاحمیپذیرند.بهخداسـوگند!بهخدا

کـهویرا سـوگند!بـهخـداسـوگند!خبـربدعتگـرِیهیـچیـکازشـمابـهمـننرسـد،جـزایـن

گفتـهیـادرخواسـتینمایـد. بـارۀآنـانسـخنی کـهدر کـسرانبینـم کـههیـچ کنـم.هـا تبعیـد

آنـانکـهپیـشازشـمابودنـد،اعضـایبدنشـانجـدامیشـد،بیآنکـههیچیکازایشـاندر

یـانیـاسـودخویشسـخنیگوید.« بـارۀز

کارراآغازکردکههرگاهکسـیازایشـانرابهدلیلشـرارتیابرداشـتن عثمانانجاماین

سـاحمؤاخـذهمیکـرد،خـواهچوبدسـتباشـدوخـواهبیـشازآن،تبعیـدشمینمـود.پـس

پـدرانآنـانازایـنکاربـهفریـادآمدنـد،تـاآنجـاکـهبـهعثمانخبررسـیدکهایشـانمیگویند:
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»کارعثمـانچـهبدعتـیدرتبعیـداسـت!«_اّمـا]ایـناعتـراضبـرعثمـاندرسـتنبـود،زیـرا[ 

رسـولخدا؟ص؟نیـزحکـمبـنابیالعـاصراتبعیـدنمـود.1_پـسعثمـانگفـت:»َحکـمازمـردم

مّکـهبـودکـهرسـولخدا؟ص؟ویراازمّکـهبـهطائـفتبعیـدنمـودوسـپسبـهسـرزمینخـودش

کـردوبـاعفـوخویـش،ویرا گناهـشتبعیـد بازگرداْنـد.پـسرسـولخدا؟ص؟اورابـهسـبب

بازگرداْنـد.آنگاه،خلیفـۀپـسازویونیـزعمـر؟ضر؟ پسازآنخلیفه،هموراتبعیدنمودند.به

خـداسـوگند!مـندربرابـرخـویواخـاقبـدشـما]واعتراضتـان[بـاعفـوباشـمارفتـارمیکنم 

کنـونهنـگامپیـشآمـدنرویدادهایـی وآنراازخلـقوخـویخویـشبـهشـمامیبخشـم.ا

نزدیـکشـدهکـهدوسـتنمـیدارمبـرمـاوشـماپیشآیـد.مندربیموحذرهسـتم؛پسشـما

نیـزبـرحـذرباشـیدوعبـرتگیرید!«

کـهابوجعفـر بـاومصیبـتودایـرهایازدروغ گویـد:اینهـابـودزنجیـرهایاز امینـی

دهشـتم)ص84و140و
ّ
کـهدرمجل یـخاألمـموالملـوک(آورده،آنهـمباسـندییکسـان طبـری)تار

گاهنمودیـم. یانـشآ 141و333(باطـلوناراسـتشدانسـتیموشـمارابـهآنوشـرححـالراو

د
ّ
آنرادرهمینمجل کهمحّبطبریآوردهوآغاز گزارشـیرامیافزاییم کنونبهسـخنوی، ا

یـانو )ص179(یـادنمودیـم.آنبخـشآغازیـنازطریـقسـعیدبـنمسـّیبروایـتگشـتهوراو

کسـیافـزودهایسـاختگیبـدانپیوسـتهو حافظـانوموّرخـانبـرنقـلآنهمداسـتانند؛اّمـا

کنونمتنآنافزودهرامیآوریم: اوپیروینمودهاست.ا محّبطبرینیزاز

سـپسبـهعلـیخبـررسـیدکهایشـانخواهـانقتلعثمانهسـتند.علیگفـت:»قصد

یـد  گفـت:»شمشـیرتانرابردار کشـتنمـروانبـود،نـهعثمـان!«پـسبـهحسـنوحسـین  مـا

کسـیبـهاودسـتیابـد!«زبیـرنیـزپسـرش کـه خانـۀعثمـانبایسـتیدواجـازهندهیـد بـردِر و

کـرد.شـماریازاصحـابپیامبـر؟ص؟نیـزفرزندانشـانراروانـه رافرسـتادوطلحـههـمچنیـن

کـهمـروان نمودنـدتـامـردمراازدرونشـدننـزدعثمـانبازدارنـدونیـزازعثمـانبخواهنـد

گویاازافزودههایراویاست.)ن.( که 1.اینعبارت،جملهایمعترضهاست

)324(
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خانـۀعثمـانراتیربـاران رابیـرونسـازدوتحویـلآنـاندهـد.چـونمـردمچنیـندیدنـد،دِر

نمودنـد؛چنـدانکـهحسـنبـنعلـیبـهخـونخویـشخضـابشـدومروانکـهدرخانـهبود،

تیـرخـوْرد.محّمـدبـنطلحـهنیـزچنیـنشـدوسـِرقنبـر،غـامعلـی،شکسـت.

و حسـن از هـواداری بـه بنیهاشـم کـه ترسـید عثمـان کننـدگان محاصـره از یکـی

گفـت: بـهآنـان گرفـتو گیـرشـود.پـسدسـتدومـردرا گیرنـدوآشـوبفرا حسـینخشـم

گـربنیهاشـمدرآینـدوخـونرابـرچهـرۀحسـنبیننـد،مـردمراازعثمـاندورمیکننـدو »ا

بـرعثمانفـرودآییموبیآنکهکسـی نقشـۀشـماتبـاهمیشـود.پـسبـامـنبیاییـدتـاازدیوار

انصـار،بـرعثمـاندرآمدنـدوهیـچیـک یابـد،اورابکشـیم!«سـپسازدیـوارخانـۀمـردیاز در

کسـی ازهمراهـانعثمـانخبـردارنشـد؛زیـراهمـۀآنـانبـرفـرازخانـهبودنـدوجـزهمسـرش

گریختنـد.همسـرش آمـدهبودنـد، کـه ازهمـانجـا و کشـتند را نبـود.پـسعثمـان بـاوی

گفـت: آمـدو شـیونبـرآوْرد؛اّمـابـراثـرهیاهـو،صدایـششـنیدهنشـد.پـسوینـزدمـردمفـراز

کشـتهشـد!« »امیرالمؤمنیـن

کشتهیافتند.پسبهروی حسنوحسینوهمراهانآندوبرعثماندرآمدندواورا

علی  به خبر این دیدند. کشته را عثمان و درآمدند نیز دیگران گریستند. و افتادند  وی

که کهدرمدینهبودند،رسید.پسبیرونشدند،حالآن کسانی وطلحهوزبیروسعدو

گفتند:»اّنا هلل و اّنا الیه  کشتهیافتندو عقلازسرشانپریدهبود.برعثماندرآمدندواورا

راجعون.«علیبهپسرانشگفت:»چگونهامیرالمؤمنینکشتهشد،حالآنکهشمادوتنبر

ُبردوبرگونۀحسنسیلیزدوبهسینۀحسینکوبیدو درخانهبودید؟«سپسدستشرافراز

محّمدبنطلحهرادشنامدادوعبداهللبنزبیررالعننمودوسپسخشمگینانهبیرونشد.

کـهحسـنوحسـینرا گفـت:»ایابوالحسـن!تـوراچـهشـد طلحـهبـهعلـیبرخـوردو

یگـرانقتـلعثمـانمیدانسـت،گفـت:»بـرتوچنیـنوچنان یار کـهطلحـهرااز زدی؟«علـی

یـانبـودوهیـچدلیـلوحّجتـیبـر بدر کـهدرشـمار بـاد!مـردیازاصحـابرسـولخدا؟ص؟

237/9
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کشـته مینمـود، تسـلیم را مـروان گـر »ا گفـت: طلحـه کشـتید[.« ]را نشـد اقامـه وی ضـّد

کشـته کمهشـود، کهمحا گرمروانرابهشـمامیسـپرد،پیشازآن گفت:»ا نمیشـد.«علی

بـهخانـۀخویشرفـتوهمۀمردمآمدندتـاباویبیعت میشـد!«آنگاه،علـیبیـرونآمـدو

گفـت:»گزینـشخلیفـهبـهدسـتشـمانیسـت؛بلکـهتنهـابـرعهـدۀ بـهایشـان نماینـد.او

یـانگفتند:»ماکسـی کـهایشـانبرگزیننـد،خلیفـهخواهـدبـود.«همـۀبدر یـاناسـت.هـر بدر

تـونمیبینیـم.«چـونعلـیچنیـندیـد،بـهمسـجدآمـدوبرمنبر رابـرایخافـتشایسـتهتراز

بـااوبیعـتنمودنـد،طلحـهوزبیـر  آمدنـدو کـهنـزدویفـراز کسـانی گشـت.نخسـتین  فـراز

پـیمـروانبرآمـدواوگریخت.نیز وسـعدودیگـراصحـابمحّمـد؟ص؟بودنـد.سـپسویدر

یـاض گریختنـد.)الّر کـهآنـاننیـز فرزنـدانمـروانوخانـدانابومعیـطراخواسـت شـماریاز

کر]تاریخمدینة ابنعسـا یـخالخلفـاءسـیوطی:ص108]ص149[ بـهنقلاز الّنضـره:125/2]57/3[؛تار

دمشق:418/39- 419[؛تاریخالخمیس:261/2و262 بهنقلازالّریاض(

کـهچـونبـهعلـیخبـر هـب:441/1]362/2[(چنیـناسـت
ّ

عبـارتمسـعودی)ُمـروجالذ

قتـلعثمـانهسـتند،پسـرانشحسـنوحسـینوغامانـشرابـا کـهآنـانخواسـتار دادنـد

مـردمحفـظ کـهاورااز سـاحبـهدرخانـۀویفرسـتادتـااورایـارینماینـد؛وفرمانشـانداد

کننـد.نیـززبیـرپسـرشعبـداهلل؛طلحـهپسـرشمحّمـد؛وبیشـینۀصحابـهپسرانشـانرابـه

کـهیـادنمودیـم،روانـهسـاختند.آنـانافـرادراازخانـهدورنمودنـدوکسـانیکه آنـان پیـرویاز

گروهدرگیرشـدند.حسـنجراحتبرداشـتوسـِرقنبرشکسـت  کردیم،تیرخوردندودو ذکر

کـهبنیهاشـموبنیامّیـهغیـرتورزنـد؛ ومحّمـدبـنطلحـهزخمـیگشـت.آنـانهراسـیدند

انصـار کسـانیاز ایشـانبـهخانـۀ نبـردبـردرخانـهرهـانمودنـدوچنـدتـناز پـسافـرادرادر

کـهبـهعثمـاندسـت کسـانی بـهخانـۀعثمـاندرونشـدند.ازجملـۀ درآمدنـدوازدیـوار

 یافتنـد،محّمـدبـنابیبکـرودومـرددیگـربودنـد.تنهـاهمسـرعثمـاننـزدویبـودوبسـتگان 

گفـت: گرفـت.عثمـان یـشویرا وغامانـشدرگیـرنبـردبودنـد.پـسمحّمـدبـنابیبکـرر
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کارتآزردهمیگشـت.«دسـت تـورامیدیـد،از گـرپـدرت »ایمحّمـد؛بـهخـداسـوگند!ا

بـهبیـروناتـاقرفـت.دومـرددیگـردرآمدنـدوعثمـانرا محّمـدبـنابیبکـرسسـتشـدواو

بـهقـراءتآن برابـرشقـرارداشـتواو کـهمصحـفدر بـهقتـلرسـاندند؛حـالآن یافتنـدو

کشـتهشـد!« گشـتوشـیونبـرآوْرد:»امیرالمؤمنیـن مشـغولبـود.سـپسهمسـرشفـراز

کـههمـراهآندوبودنـد،درآمدنـدوعثمـان؟ضر؟ را بنیامّیـه حسـنوحسـینومردانـیاز

کشـتهیافتنـدوگریسـتند.ایـنخبـربـهعلـیوطلحـهوزبیـروسـعدودیگـرمهاجـرانوانصار

اّنـاالیـهراجعـون«گفتنـدوعلـیهمچـونسرگشـتهایغمگیـنبـهخانـۀ رسـید.پـس»اّنـاهللو

کـهشـمادو کشـتهشـد،حـالآن گفـت:»چگونـهامیرالمؤمنیـن بـهپسـرانش عثمـاندرآمـدو

گونـۀحسـنسـیلینواخـتوحسـینرازدومحّمـدبـن تـنبـردرخانـهبودیـد؟«سـپسبـر

گفـت:»ایابوالحسـن! گفـتوعبـداهللبـنزبیـررالعـننمـود.طلحـهبـهاو طلحـهرادشـنام

گـرویمـروانرا]بهایشـان[1میسـپرد،کشـتهنمیشـد.« کـها نـزنودشـناممگـوولعـنمنمـا؛

بـه تـا برآمدنـد ایشـان پـی  مـردمدر و گریختنـد بنیامّیـه  از تـندیگـر وچنـد مـروان سـپس

قتلشـانرسـانند؛اّمـاآنـانرانیافتنـد.علـیبـههمسـرعثمان،نائلـهدخترفرافصـه،گفت:»تو

سـپس درآمدنـد.« وی بـر مـرد »دو گفـت: نائلـه کشـت؟« را او کسـی چـه بـودی؛ وی نـزد

نکـردوگفـت:»بـهخدا ماجـرایمحّمـدبـنابیبکـررابیـاننمـود.محّمـدسـخنویراانـکار

گونـهبـامـنسـخن سـوگند!مـن]بـروی[2درآمـدمومیخواسـتمویرابکشـم؛اّمـاچـونآن

گفـت،بیـرونشـدموازورودآندومـردپـسازخـودم،خبـرندارم.بهخداسـوگند!مرادرقتل

کشتهشد.« کهبدانم، وینقشینیستوبدونآن

ــرای روزماجـ ــهدر کـ ــوده ــزارشنمـ گـ ــر ــقابنعمـ ــدی3ازطریـ ــرةالمبتـ تبصـ ــوزیدر ابنجـ

کـــهدر خانـــه،علـــیبـــاســـاحوهمـــراهفرزنـــدشحســـن،نـــزدعثمـــان؟امهضر؟آمـــدودرحالـــی

1.افزایشازاصلمأخذاست.)غ.(

2.افزایشازاصلمأخذاست.)غ.(

3.بهتلخیصایناثربانامقّرةالعیونالمبصره)180/1(بنگرید.
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بســـتهبـــود،بـــهحســـنگفـــت:»نـــزدامیرالمؤمنیـــنروواوراســـامرســـانوبگـــو:›جـــزایـــننیســـت

 کـــهبـــراییـــاریاتآمـــدهام؛پـــسمـــرافرمـــانده!‹«حســـندرونشـــدوســـپسبیـــرونآمـــد 

بـــهپـــدرشگفـــت:»امیرالمؤمنیـــنتـــوراســـاممیرســـاَندومیگوید:›مرابهجنـــگوخونریزی و

بـــهدرونخانـــهافکْنـــد   نیـــازنیســـت.‹«علـــیعمامـــۀســـیاهشراازســـربرداشـــتومقابـــلدر

کـــه مـــن در نهـــان بـــه او خیانـــت  گفـــت:[ ایـــن بـــرای آن اســـت تـــا ]عزیـــز[ بدانـــد  نـــدابـــرآورد:»]یوســـف  و

ــاند.«]یوســـف/52[ ــه نمی رسـ ــه نتیجـ ــان را بـ ــِگ خائنـ ــد نیرنـ ــرده ام، و خداونـ نکـ

گشـتودرروزگارمعاویـههمـانجـادرگذشـت، کـهمقیـمشـام همـوازشـّدادبـناوس

روایـتنمـودهاسـت:»چـوندرروزماجـرایخانـه،محاصرۀعثمان؟ضر؟ سـختگشـت،علی

کـهعمامـۀرسـولخدارابرسـرداشـتوشمشـیر کـهازخانـهاشبیـرونآمـد،حـالآن رادیـدم

 آویخـتوپسـرانشحسـنوحسـینونیـزعبـداهللبـنعمـر؟مهضر؟همـراهشـماریازمهاجـران 

کنـدهنمودنـدونـزد وانصـارپیشـاپیشویبودنـد.پـسبـرآنافـرادیـورشآوردنـدوایشـانراپرا

عثمـاندرآمدند.

دسـت قـدرت ایـن بـه رسـولخدا؟ص؟ تـو! بـر درود امیرالمؤمنیـن! ›ای گفـت: علـی

کـهبـهیـاریرویآورنـدگانبـهاسـام]وایمـانآوردگان[،بـهمقابلـهبـاپشـت نیافـت،مگـرآن

کـهاینمردمتورامیکشـند؛پس کننـدگانبرخاسـت.بـهخـداسـوگند!مـنجزایننمیبینم

ازخداونـد؟زع؟حّقـی بـرخویشـتن را کـه ›هـر گفـت: تـابجنگیـم!‹عثمـان ده فرمـان را مـا

کـهمـرابـراوحّقـیاسـت،سـوگندمیدهـمکهحّتـیبهاندازۀیـکپیمانۀ بـاوردارد میبینـدو

راهمن،خونخـودرانریزد!‹علـی؟ضر؟ باردیگرآن حجامـت،بـهسـببمـنخونـینریـزدیـادر

خانـهبیـرونآمـد،حـال کـهازدِر سـخنراگفـتوعثمـانهمـانجـوابراداد.علـیرادیـدم

بردیم.‹سـپسبهمسـجد کار کهماهمۀتوانخودرابه کهمیگفت:›بارخدایا!میدانی آن

بـامـردمنمـاز گفتنـد:›ایابوالحسـن!پیـشبایسـتو فرارسـید.بـهاو درآمـدووقـتنمـاز

کـهامـامدرمحاصـرهاسـت،بـاشـمانمـازنمیگـزارم؛بلکـهتنهـا گفـت:›درحالـی بگـزار!‹

گزاْردوبهخانهاشبازگشـت.آنگاه،پسـرش نمـازخـودرامیخوانـم.‹سـپسنمـازشراتنهـا
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گفـت: بـهخانـۀویدرآمدنـد.‹علـی گفـت:›پـدرم؛بـهخـداسـوگند!بـهزور بـهویرسـیدو

گفتنـد:›ایابوالحسـن! اّنـاالیـهراجعـون.بـهخـداسـوگند!آنـانویرامیکشـند.‹ ›اّنـاهللو

گفـت:›بـهخـداسـوگند!دربهشـتونزدیکتریـنجـایبـهخداونـد جـایاوکجـااسـت؟‹

جـایدارد.‹گفتنـد:›ایابوالحسـن!قاتانـشکجـاخواهنـدبـود؟‹سـهبـارگفـت:›بـهخدا

سوگند!درآتش.‹«)الّریاضالّنضره:127/2]60/3[؛تاریخالخمیس:262/2(

همـوازطریـقمحّمـدبـنطلحـه،ازکناسـه1غـامصفّیـهگزارشکردهاسـت:»منشـاهد

کـهبـهخـونآغشـتهشـدهوازعثمـاندفـاع قتـلعثمـانبـودمودربرابـرمچهـارجـوانقریـشرا

میکردنـد،آوردنـد:حسـنبـنعلـیوعبـداهللبـنزبیـرومحّمـدبـنحاطـبومـروان.«]راوی

گویـد:[بـهاوگفتـم:»آیـامیدانـیکـهدسـتمحّمدبنابیبکربهخوناوآغشـتهشـدهباشـد؟«

گفـت:›بـرادرزادهام!تـوقاتـلمـن گفـت:»پنـاهبـرخـدا!ویبـرخلیفـهدرآمـدوعثمـانبـهاو

نیسـتی.‹وبـااوسـخنیگفـتوبیـرونشـد.«)االسـتیعاب:478/2]قسـمتسـوم/1046[؛تهذیـب

الّتهذیب:141/7]129/7[؛تاریخالخمیس:264/2(

یـانضعیـفیـاد زمـرۀراو کـهازدیویرادر گـزارش»کنانـه«جـایدارد درسـندایـن

گوید:»سـندشقـّوتندارد.« نمـودهوگفتـهاسـت:»سـندحدیثشاسـتوارنیسـت.«ِترِمذی

گفتهاست:»سندویشناختهشدهنیست.«)تهذیبالّتهذیب:450/8]403/8[( نیزوی

گــزارش کنانــه،غــامصفّیــه، یــخالکبیــر:ج4/قســمتاّول/ص237(ازطریــق بخــاری)الّتار

یــورشبــهعثمــان نمــودهاســت:»مــنافســارمرکــبصفّیــهرامیکشــیدمتــابــرودومــردمرااز

گفــت:›مــرا کــهصفّیــه کوبیــد؛چنــدان بــرصــورتاســترش بازگرداَنــد.اشــترویرادیــدو

کــهجراحــت کــهحســنرا کســانیبــودم بازگردانیــدتــاایــنســگرســوایمنســازد!‹خــودمــناز

ــه ــودواوراَجَبل ــردممصــرب م ــهاز ک ــدم ــلعثمــانرادی کشــیدموقات ــردوش ــود،ب برداشــتهب

میگفتنــد.«

1.درپارهایازنسخههاچنینآمده؛اّمادرست»کنانه«است.

239/9
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ابوهریـرهنقـلکـردهاسـت:»همـراهعثمـاندرخانـهبهمحاصـرهبودیم. سـعیدمقبـریاز

کنوندیگرجنگسـزاواراسـت؛یکی مـردانمـاتیـرخورد.گفتم:›ایامیرالمؤمنین!ا یکـیاز

کـهشمشـیرت ابوهریـره!سـوگندتمیدهـم گفـت:›ای کشـتند.‹عثمـان را مـردانمـا از

انـدازی؛آنـانتنهـامـرامیخواهنـدومـن،خـود،امـروزسـپرمؤمنـانمیشـوم.‹پـس کنـار را

ازجـایآنخبـرنـدارم.«)االسـتیعاب:478/2  تـاهمیـنامـروز شمشـیرمرابـهسـوییافکنـدمو

یـخالخمیـس:263/2( ]قسـمتسـوم/1046[؛تهذیـبالّتهذیـب:142/7]129/7[؛تار

بـن سـعید وی نیافتیـم. دسـت مقبـری سـعید جـز کسـی بـه افسـانه، ایـن یـان راو  از

کنـارمقبـرهایدرمدینـهمیزیسـتواورابـههمیـن  کـهدر ابیسـعید،ابوسـعدمدنـیاسـت

گفتهانـد: گفتنـد.یعقـوببـنشـیبهوواقـدیوابنحّبـان]الّثقـات:284/4[ سـببمقبـری

پریشـان گشـتوسـّنشبـاالرفـتوچهـارسـالپیـشازمرگـشدچـار »حـالویدگرگـون

الّتهذیـب:38/4]34/4[� بـه:تهذیـب فکـریشـد.«بنگریـد

گـواهبـرپریشـانفکـریایـنمرداسـت؛زیرانخسـتینکسـی متـنهمیـنروایـتبهتریـن

کـهپیرمردیکهنسـالبهنـامنیار یـارانعثمـانبـود کـهدرماجـرایخانـهتیـرافکْنـد،مـردیاز

ـد)ص201(گذشـت.نیـزدرهمین
ّ
کـهدرهمیـنمجل بـنعیـاضاسـلمیرابـاتیـرکشـت؛چنـان

نیـار بـه  و افروخـت را نبـرد شـعلۀ مـروان، غـام ابوحفصـه، کـه اسـت آمـده ـد)ص200(
ّ
مجل

یـشبـرگنجینههـایدانـش   اسـلمیتیـرافکْنـد.شـایدابوهریـرهومیـزانصداقـتوامانتورز

گاهیـد،بهکتاب»ابوهریره«تألیفسـرورحّجتما، ایـنزمینـهناآ گـردر ودیـنرابشناسـید.ا

شـرفالّدینعاملـی_خدایـش زنـده دارد و جایـگاه نیکـو بخشـد!_بنگریـد.شـایدفرونشسـتنویاز

کـهنمیدانسـت نبردهـایخونینـشبـههمیـنسـبببـود یـاریامـامامیرالمؤمنیـن؟ع؟در

کجااست! شمشیرش

ازاشـعببـنحنیـن،غـامعثمـان،نقـلشـدهاسـت:»درخانـهبـاعثمـانبـودم.چـون

محاصـرهگشـت،غامانـششمشـیرازنیـامبرآوردنـد.ویبهآنانگفت:›هرکهشمشـیرشرا

)329(
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درنیـامکنـد،آزاداسـت.‹چـونایـنسـخنراشـنیدم،بـهخداسـوگند!نخسـتینکسـیبودم

کـردم؛وآزادشـدم.« کـهشمشـیردرنیـام

ذهبـی)لسـانالمیـزان:126/4]146/4[(گویـد:»ایـنخبـرباطـلاسـت؛زیرااقتضـاداردکه

اشـعبازصحابهبودهباشـد؛وچنیننیسـت1.«

شکل مفّصل گزارش

 ازابوامامۀباهلی؟ضر؟ نقلشدهکهچونخانۀعثمانبهمحاصرهدرآمد،همراهاو؟ضر؟ بوده 

کـه کـهگفتـهاسـت:»بـهچـهجرمـیمـرامیُکشـند؟خـودمازرسـولخدا؟ص؟شـنیدم وشـنیده

کـهپـساز ریختـنخـونهیـچمسـلمانیروانیسـت،مگـربـهیکـیازایـنسـهسـبب:مـردی

کهبهازای گرددیاپسازهمسـرداریزنانمایدویاکسـیرابهناحقبکشـد کافر اسـامآوردن

کـهخـدایتعالـیمـراهدایـتفرمـود،بـرای ویقصـاصمیگـردد.بـهخـداسـوگند!ازآنروز

دیـنخویـشجایگزینـیدوسـتنداشـتهونپسـندیدهام؛ودرروزگارجاهلّیـتواسـامزنـا

کسـیرابهناحقنکشـتهام.پسبهچهجرمیمرامیکشـند؟«وچونتشـنگیاش نکردهام؛و

شـّدتیافـت،بـرمـردمازبـاالمشـِرفشـدوگفـت:»آیـاعلـیدرمیـانشـماهسـت؟«گفتنـد:

یـدوسـپسگفـت: »نـه.«پرسـید:»آیـاسـعدمیانتـانهسـت؟«گفتنـد:»نـه.«پـسسـکوتورز

کـهعلـیراخبـردهـدتـامـاراآبـیبیاشـاماند؟«ایـنخبـربـهعلـیرسـید  کسـینیسـت  »آیـا

کـهشـماری کنـدهازآببـرایویفرسـتادوآببـهوینرسـید،مگـرپـسازآن وسـهمشـکآ

ازبنیهاشـموبنیامّیـهبـرایرسـاندنایـنمشـکهابـهعثمـانجراحـتبرداشـتند.چـونبـه

علـیخبـررسـیدکـهعثمـانمحاصرهگشـتهوخواهانقتلاوهسـتند،عمامۀرسـولخدا؟ص؟ 

کـهپسـرشحسـنوعبـداهللبـنعمـرهمـراه رابـرسـرنهـادوشمشـیرشراآویخـتودرحالـی

شـماریازصحابـهومهاجـرانوانصـار؟مهضر؟پیشـاپیشویبودنـد،ازخانـهاشبیـرونشـد.

کـهدرمحاصـرهبـود،درآمدنـد. آنگاه،نـزدعثمـان

بـارۀمـادراشـعبنقـلشـدهکـهازآنبرمیآیـدخوداشـعبدرزمرۀصحابۀپیامبـربوده؛از 1.درلسـانالمیـزانگزارشـیدر
ایـنروی،ابنحجـرچنیـنمیگوید.)م.(
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علـی_کـّرم اهلل وجهـه_بـهویگفـت:»درودبـرتـوایامیرالمؤمنیـن!تـوامـامهمگانیواین

کـهمیبینـی،بـرتـوفـرودآمـدهاسـت.مـنسـهپیشـنهادبرایـتدارمتـایکـیرابرگزینـی:یـا بـا

کـهتـوبـرحّقـیوایشـانبر بـاآنـانبجنگـیومـانیـزهمراهـتگردیـم،درحالـی بیـرونشـویو

مرکبهـایخویـش بـر  و بـرآوری ازشـکافی آننـد،  کنـار ایشـان آنچـه یـادریجـز باطـل؛

کـهایشـاندرمّکـهخونـترانخواهندریخت؛ویابهشـامپیوندی، بـهمّکـهروی، بنشـینیو

تو[هستندومعاویهدرمیانشاناست.« کهایشانمردمشام]وطرفدار

کـهفرمـود:›مـردی کـهبـهمّکـهروم؛ازرسـولخدا؟ص؟شـنیدم گفـت:»اّمـاایـن عثمـان

کـس کـهنیـمعـذابجهـانبـرعهـدۀاواسـت.‹ومـنآن مّکـهالحـادمـیورزد قریـشدر از

کـهبـهشـامپیونـدم؛مـنازسـرزمینهجـرتخویـشوهمسـایگی اّمـاایـن نخواهـمبـود.و

گفـت:»پـسمـارارخصـتدهتـابـاآنـانبجنگیـم  بـارسـولخدا؟ص؟جـدانمیشـوم.«علـی

کـهنبـردبـااّمـت کسـینخواهـمبـود گفـت:»مـننخسـتین تـودورشـانسـازیم!«عثمـان از و

محّمـد؟ص؟رارخصـتدهـد!«

کـه»اّنـا هلل و اّنـا الیـه راجعـون«بـرزبـانمیراْنـد؛وبـه آنگاه،علـیبیـرونآمـد،حـالآن

حسـنوحسـینگفت:»باشمشـیرهایخودبرویدوبردرخانۀعثمانبایسـتیدوهیچکس

رااجـازهندهیـدکـهبـهاورسـد.«زبیـرنیـزپسـرشرارواننمـودوطلحـههمچنینکرد.شـماری

ازاصحـابمحّمـدنیـزپسرانشـانرافرسـتادندتـامـردمراازدرآمـدنبـرعثمـانبازدارنـد؛وازاو

بخواهنـدکـهمـروانرابیـرونکنـدوتحویـلآنـاننمایـد.

کـهحسـنوجـز ایـنحـال،مـردمبـهسـویخانـۀعثمـانتیـرمیافکندنـد،چنـدان در

کـه یـد بـردرخانـهبـهخـونآغشـتهشـدند.چـونمحّمـدبـنابیبکـرچنیـندیـد،بیـمورز او

نماینـد.پـسدسـت بنیهاشـمبـادیـدنوضـعحسـن،خشـمورزنـدومـردمراازعثمـاندور

کنـارخانـهعثمـانبـود،درونشـدند؛زیـراهمـۀ کـه گرفـتوازخانـهای دومـردازمصریـانرا

همراهـانعثمـانبـرپشـتبـاماتاقهـابودنـدودرونخانـه،کسـیجـزهمسـرعثمـاننـزدوی
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کنیم!« تاباتوبیعت تونمیبینیم؛دسـتتراپیشآور کسرابرایخافتسـزاوارتراز هیچ

پـسبـاویبیعـتنمودنـدومـروانوفرزندانـشگریختنـد.علـینزدهمسـرعثمانآمـدوبهاو

کشـت؟«پاسـخداد:»نمیدانم.محّمدبنابیبکربرویدرآمد  کسـی گفت:»عثمانراچه

بـارۀسـخن اودر از کـهآنـانرانمیشناسـم.«علـی،محّمـدرافراخواْنـدو بـااودومـردبودنـد و

گفـت:»دروغنگفتـهاسـت.بـهخـداسـوگند!مـنبـرعثمـان همسـرعثمـانپرسـید.محّمـد

بـه کـرد؛پـسازسـرویبرخاسـتمو پـدرمیـاد از درآمـدمومیخواسـتمویرابکشـم.اّمـااو

سـویخـدایتعالـیتوبـهآوردم.بـهخداسـوگند!منویرانکشـتموبرایکمـکبهقتلشاو

بـرعثمـان گفـت:»راسـتمیگویـد؛اّمـاآندومـردرااو رادرچنـگنگرفتـم.«همسـرعثمـان

درونساخت.«

یـــخابناثیـــر: الـــّدولقرمانـــی]298/1-301[ _ درحاشـــیۀالکامـــلفـــیالّتار بنگریـــدبـــه:أخبـــار

� _ 213-210/1

نگاهی به این حدیث های ساختگی
بافتـه بـهدروغ پذیرفتـۀهمـگان، تاریـخصحیـح برابـر در ایـنحدیثهـایسـاختگی

مفراهمآمدهوپشـتیبانیکدیگرهسـتند.
ّ
شـدهاند؛تاریخیصحیحکهازصدهاگزارشمسـل

کـردارزشـِت بـارۀعثمـانوسـخنو مـاپیرامـونآرایصحابـۀبـزرگدر گفتـار آنچـهدر

صـورتپذیرفتـهمیـانویوایشـانیـادکردیـم،بـاهمـۀایـنحدیثهایسـاختگیمخالف

کـهاصحـابشـوراوچنـدنفـرازدهتـِنبشـارتیافتـهوشـماریاز اسـت؛آنهـمصحابـهای

بـرای کـه از150درمیگـذرد ایـنحدیثهـایصحیـح  بودنـد.شـمار میانشـان یـاندر بدر

د)ص69- 157(بنگرید.
ّ
دستیابیبهآنهامیتوانیدبههمینمجل

نیـزحدیثهـایفـراوانکـهازگفتـارمهاجـرانوانصـاروایـنکـهخودآنانُکشـندۀعثمان

ـد)ص157-163(گذشـت،ایـنخبرهـایسـاختگیراتکذیـبمینمایـد.
ّ
بودنـد،درهمیـنمجل

همچنیـننامـۀمـردممدینـهبـهصحابـهدرمرزهـا:»ایـنمـرد،دیـنمحّمـدراتبـاهسـاخته؛پـس

242/9
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کـهقـرآنتـاوت راسـوراخنمودنـدومحّمـدبـنابیبکـربـراودرآمـدودیـد نبـود.پـسدیـوار

گـرپـدرتتـورامیدیـد، گفـت:»بـهخـداسـوگند!ا گرفـت؛عثمـانبـهوی میکنـد.ریشـشرا

بـه کارتاوراآزردهمیسـاخت!«پـسدسـتاوسسـتشـدوسـپسدومـردبـراودرآمدنـدو

کـهعمـرو گفتهانـد گریختنـد.برخـی کـهدرونشـدهبودنـد، قتلـشرسـاندندوازهمـانجـا

کـهبـهقتلـشرسـاْند.نیـزعمیـربـنضابـئ زد بـنَحِمـقبـرسـینۀوینشسـتواوراآنقـدر

شـکمشرالگدمـالنمـودودواسـتخوانپهلویـشراشکسـت.همسـرششـیونبـرآورد؛اّمـا

گفـت: آمـدو کسـیصدایـشرانشـنید.پـسفـراز پیرامـونخانـه، بـهسـببازدحـاممـردمدر

کـه آن حـال یافتنـد، کشـته را عثمـان و گشـتند درون مـردم شـد!« کشـته »امیرالمؤمنیـن

گزنـِد[  گشـتهبـود:»خـدا تـو را از ]شـّر و  خونـشبـرایـنسـخنخـدایتعالـیدرمصحـفجـاری

کفایـت می کنـد و اوسـت شـنوا و دانـا.«]بقـره/137[ آن هـا 

کـهدرمدینـهبودنـد،رسـید.پـس کسـانی ایـنخبـربـهعلـیوطلحـهوزبیـروسـعدو

تـابـه کـهازشـنیدنایـنخبـر،عقـلازسرشـانپریـدهبـود.آمدنـد بیـرونشـدند،حـالآن

کشـتهیافتنـد.پـسنـداسـردادند:»اّنـا هلل و اّنـا الیـه راجعـون«علـیبـه عثمـانرسـیدندواورا

بودیـد؟« کـهشـمادوتـنبـردر کشـتهشـد،حـالآن گفـت:»چگونـهامیرالمؤمنیـن پسـرانش

بـرسـینۀحسـینکوبیـد.نیـزمحّمـدبنطلحه  آوردوحسـنراسـیلیزدو پـسدسـتشرافـراز

وعبـداهللبـنزبیـررادشـنامدادوخشـمگینانهبیـرونآمـدتـابهخانهاشرفت.مردمبهسـوی

کـهمـارا  تـوبیعـتمیکنیـم؛پـسدسـتتراپیـشآور بـا گفتنـد:»مـا اورا ویشـتافتندو

این چـارهایجـزداشـتنامیـرینیسـت!«علـیگفـت:»بـهخـداسـوگند!منشـرممـیورزماز

کـهبـامـن کشـتند.ازخـدایتعالـیشـرممـیورزم کـهعثمـانرا کـهبـامردمـیبیعـتنمایـم

کندهشـدندودیگربار کـهعثمـانهنـوزدفننگشـتهاسـت!«مـردمپرا بیعـتشـود،درحالـی

میکنـم، کـه کاری از »بارخدایـا! گفـت: علـی شـدند. بیعـت خواهـان او  از  و بازگشـتند

کـه یـاناسـتوهـر آِنبدر گفـت:»ایـنبـهشـمانرسـد؛بلکـهاز کـم.«سـپسبـهایشـان بیمنا

گفتنـد:»مـا یـاننـزدعلـیدرآمدنـدو ایشـانبرگزیننـد،خلیفـهخواهـدشـد.«پـسهمـۀبدر
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کنیم!« تاباتوبیعت تونمیبینیم؛دسـتتراپیشآور کسرابرایخافتسـزاوارتراز هیچ

پـسبـاویبیعـتنمودنـدومـروانوفرزندانـشگریختنـد.علـینزدهمسـرعثمانآمـدوبهاو

کشـت؟«پاسـخداد:»نمیدانم.محّمدبنابیبکربرویدرآمد  کسـی گفت:»عثمانراچه

بـارۀسـخن اودر از کـهآنـانرانمیشناسـم.«علـی،محّمـدرافراخواْنـدو بـااودومـردبودنـد و

گفـت:»دروغنگفتـهاسـت.بـهخـداسـوگند!مـنبـرعثمـان همسـرعثمـانپرسـید.محّمـد

بـه کـرد؛پـسازسـرویبرخاسـتمو پـدرمیـاد از درآمـدمومیخواسـتمویرابکشـم.اّمـااو

سـویخـدایتعالـیتوبـهآوردم.بـهخداسـوگند!منویرانکشـتموبرایکمـکبهقتلشاو

بـرعثمـان گفـت:»راسـتمیگویـد؛اّمـاآندومـردرااو رادرچنـگنگرفتـم.«همسـرعثمـان

درونساخت.«

یـــخابناثیـــر: الـــّدولقرمانـــی]298/1-301[ _ درحاشـــیۀالکامـــلفـــیالّتار بنگریـــدبـــه:أخبـــار

� _ 213-210/1

نگاهی به این حدیث های ساختگی
بافتـه بـهدروغ پذیرفتـۀهمـگان، تاریـخصحیـح برابـر در ایـنحدیثهـایسـاختگی

مفراهمآمدهوپشـتیبانیکدیگرهسـتند.
ّ
شـدهاند؛تاریخیصحیحکهازصدهاگزارشمسـل

کـردارزشـِت بـارۀعثمـانوسـخنو مـاپیرامـونآرایصحابـۀبـزرگدر گفتـار آنچـهدر

صـورتپذیرفتـهمیـانویوایشـانیـادکردیـم،بـاهمـۀایـنحدیثهایسـاختگیمخالف

کـهاصحـابشـوراوچنـدنفـرازدهتـِنبشـارتیافتـهوشـماریاز اسـت؛آنهـمصحابـهای

بـرای کـه از150درمیگـذرد ایـنحدیثهـایصحیـح  بودنـد.شـمار میانشـان یـاندر بدر

د)ص69- 157(بنگرید.
ّ
دستیابیبهآنهامیتوانیدبههمینمجل

نیـزحدیثهـایفـراوانکـهازگفتـارمهاجـرانوانصـاروایـنکـهخودآنانُکشـندۀعثمان

ـد)ص157-163(گذشـت،ایـنخبرهـایسـاختگیراتکذیـبمینمایـد.
ّ
بودنـد،درهمیـنمجل

همچنیـننامـۀمـردممدینـهبـهصحابـهدرمرزهـا:»ایـنمـرد،دیـنمحّمـدراتبـاهسـاخته؛پـس
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کـهاورابـهتوبـه بشـتابیدودیـنمحّمـد؟ص؟رابرپـایداریـد!«نیـزنامـۀمـردممدینـهبـهعثمـان

کشـتنشازویدسـتبرنمیدارنـد، کـهتـا فرامیخواننـدوبرایـشبـهخداونـدسـوگندخوردنـد

مگـرایـنکـهتعّهـداتاالهـیاشرابـهآنـانادانمایـد.همچنیـننامـۀمهاجـرانبهمصریـان:»به

سـویمـاآییـدوخافـترسـولخدارادریابیـد،پیـشازآنکـهازشایسـتگانشربـودهشـود؛کـه

هماناکتابخدادگرگونوسـّنترسـولشدیگرسـانگشـتهاسـت.«_تاپایانآنچهدرهمین

ـد)ص168-
ّ
کـهدرهمیـنمجل گذشـت._ونیـزماجـرایمحاصـرۀنخسـت ـد)ص161و162(

ّ
مجل

177(یـادشـد.وهـمنامـۀمصریـانبـهعثمـان:»مـاشمشـیرهامانراازدوشـمانبرنمیداریـمتـا

د
ّ
یـاتوبـۀصریحـتبـهمـارسـدویـاگمراهـینمایـانوآشـکارت!«_تـاپایـانآنچـهدرهمیـنمجل

)ص170(گذشـت._وهـمتعّهـدخلیفـهبـرعمـلبـهکتـابوسـّنتدرسـال35آنگونـهکـهدر

کـهبـهتفصیـلدر ـد)ص170-172(آوردیـم.وهـمماجـرایتوبههـایپیاپـیاو،چنـان
ّ
همیـنمجل

د)ص189-177( 
ّ
کهدرهمینمجل د)ص172-177(گذشـت.نیزماجرایمحاصرۀدوم

ّ
همینمجل

یـادشـد.همچنیـننامـۀعثمـانبهمعاویهدراینزمینهکهمردممدینهکفرورزیـدهوازاطاعت

ـد)ص190(گذشـت._
ّ
سـرپیچیدهاند._تـاپایـانآنچـهدرهمیـنمجل

کـهحضورمنزدایشـان ونیـزنامـۀعثمـانبـههمـۀشـامیان:»مـندرمیـانمردمیهسـتم

فـرارسـیدناجلـممیخواهنـدومـرابـهیکـیاز کشـیدهوشـتابدرمرگـمراپیـشاز بـهدرازا

کارهامخّیرسـاختند:یابرپشـتشـتریپیرسـوارمکنندوبهَدحل1بفرسـتندیاجامهای این

گذشـت._ د)ص190(
ّ
کهخدابرمنپوشـانده،ازتندرآورم.«_تاپایانآنچهدرهمینمجل را

بـهمـردم ـد)ص191(یـادشـد.همچنیـننامـۀاو
ّ
کـهدرهمیـنمجل نیـزنامـۀویبـهمـردمبصـره

بـهجهـادبـامـردممدینـهوپیوسـتنبـهخویشـتن ایشـانیـاریخواسـتو کـهاز سـرزمینها

گذشـت.وهـمنامـۀویبـه ـد)ص191(
ّ
کـهدرهمیـنمجل بـراییـاریاشفراخواْنـد؛آنسـان

یابنـدۀآننامـهراسـوگنددادکه کـههـرمـردمسـلماِندر مـردممّکـهوحاضـراندرموسـمحـج

1.درص190»أنیحملونـیعلـیشـارفمـناإلبـلإلـیَدحـل«آمـدهودرایـنجـا»...علـیشـارفمناإلبـلالدحیل«که
درضبـِط»الـیَدحـل«تصحیفـیرخدادهوبهاشـتباه»الدحیل«درجشـدهاسـت.)ن.(

)333(
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ایـنآوردگاه کـهدر کسـانی آنو گـردد....نیـزماجـرایخانـهونبـرددر بـهسـویویروان

ـد)ص198-203(گذشـت.همچنیـنماجـرایکشـته
ّ
کـهدرهمیـنمجل گونـه کشـتهشـدند؛آن

گورسـتانیهودیـانبـود، کـه کوکـب،دردیـرسـلع کفـنودفـنویدرحـّش شـدنعثمـانو

د)ص204-217(یادشد.
ّ
کهدرهمینمجل چنان

بـارۀهمیـنافراد_کهاّدعاشـدهپسرانشـانرابرایدفـاعازعثمان مدر
ّ
نیـزبـااخبـارمسـل

کشـتهشـدنعثمانپیوسـتهبااودرسـتیز کهتالحظۀ فرسـتادند_منافاتدارد؛همایشـان

بدتریـنوضعبه کـهدر بودنـدوپـسازکشـتهشـدنشنیـزبـهایـنشـیوهادامـهدادنـدتـاآنگاه

کـههنـگامکشـتهشـدنعثمـان، ماسـت
ّ
اّمـاعلـیامیرالمؤمنیـن؛مسـل خـاکسـپردهشـد.و

اوبرای از کـهاندکیپیشازقتلشنـزدویرفتهو درمدینـهحضـورنداشـت،چـهرسـدبـهآن

یافتهوبراوگریسـتهو نبـرددرحمایتـشرخصـتخواسـتهیـاپـسازمرگـشدرآنجـاحضور

بـارۀایـن گفتـهودر کوبیـدهوکسـیرادشـنامولعـن کسـیراسـیلیزدهودیگـریرابـرسـینه

رّداینخبرگفتهاسـت: کـردهباشـد!هیثمی)مجمعالّزوائـد:230/7(در ماجـرابـاآنـانبگومگـو

در و نبـود مدینـه در علـی عثمـان، محاصـرۀ هنـگام زیـرا اسـتضعیـف؛ خبـری »ظاهـرًا

ماجرایقتلشحضورنداشت.«

ینبـع  در ِملـکخویـش بـه کـه بـود ویخواسـته از عثمـان پیاپـی،  بـار  دو پیشترهـا

بـار،عثمـانبـه ایـندو کمتـرنـامویرابـرایخافـتبـرزبـانراننـد.دریکـیاز رودتـامـردم

انـدوهباشـمونه اودر ینبـعرودتـانـهمـناز کـهبـهِملکـشدر ابنعّبـاسگفـت:»بـهعلـیبگـو

گاهنمـودوعلـی؟ع؟گفت: اوازمـن!«پـسابنعّبـاسنـزدعلـیآمـدواوراازسـخنعثمـانآ

کـهآبازچـاه کـهمـراهمچـونشـترآبکـشسـازد »ایابنعّبـاس!عثمـانجـزایـننخواهـد

کنوناو کـهنـزدویبازآیـموا کـهازمدینـهبیـرونروموسـپسخواسـت بیـاورم.مـراپیغـامداد

کـهبیـرونروم!« میخواهـد

علـی؟ع؟همـانکسـیاسـتکـهازعقیـدهاشدربـارۀعثمـانسـخنرفـت.بـدانبخـش
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ماجـرایخانـه،همچـونسرگشـتهای روز در _صلـوات اهلل علیـه_ او کـه یابیـد یقیـن تـا بنگریـد

اندوهناکوعقلپریدهنبودواینتهمتزشتراتنهاکسیبهاوبربستهکهدچارغرورگشته 

وشـیطانبـرویدسـتکشـیدهوآشفتهسـرشکـردهودوسـتِیخانـدانامّیـه،عقـلوقلبـشرا

تباهساخته؛پسازآنچهگوید،پروانداردوبهدروغزنیاشاعتنانمیورزد.

کـینباشـد!ویبیـشازهمـگان کـهبا اوهـرچـهخواهـی،سـخنبگـو اّمـاطلحـه؛از و

عثمـانرابـهاعتـراضوعیبگویـیمیگرفـتودرماجـرایهـردومحاصـرهونیـزدونبـرددر

گسـتردهورفتارهایـیسـهمناکوسـخت کفـنودفـنعثمـان،حضـوری پیرامـونخانـهو

ایـنزمینـهتردیـد گـردر گذشـت.ا کـهتفصیـلهمـۀآنهـا درشـورشبـرویداشـت؛چنـان

بـارۀاوازموالمـانامیرالمؤمنیـن؟ع؟بپرسـیدتـاایـنسـخنراازویبشـنوید:»بـه یـد،در دار

خـداسـوگند!طلحـهبـرایخونخواهـیعثمـانشـتابانآمـادهنشـدودرآنجدّیـتنکـرد،

کـهخـونعثمـانراازخـودویبجوینـد؛زیراخوداودرگمـانگاِهآنبودوهیچ بیـمآن مگـراز

اومـردمرابـرخلیفـهبرنینگیخـت.پـسخواسـتتـابـا یـکازشـورندگانبـرعثمـان،بیـشاز

راوارونـهنمایـدوشـکو کار گـردآوریلشـکربـرایخونخواهـی،مـردمرابـهاشـتباهانـدازدو

کـهعثمـانآنهمـه کنـد گفـت:»خداونـدفرزنـِدصعبـه1رالعنـت تردیـدپدیـدآوَرد.«ونیـز

کـرد!« بـاعثمـانچنیـن بخشـشبـهوینمـودواو

نیـزدربـارۀطلحـهازخـودعثمـانبپرسـیدکـهپیشتـربـهروشـنیدربـارۀاوسـخنگفت.

کشـتودرآنحـال،معنـایایـن کـهچـرااورا کنیـد همچنیـندربـارۀویازمـروانسـؤال

کشـتنیکـیازقاتـانپـدرتکفایـت سـخنشخطـاببـهابـانبـنعثمـانچـهبـود:»تـورااز

نمودم.«؟وهمدربارۀاوازسعدومحّمدبنطلحهودیگرانبپرسیدکهگفتارشانگذشت.

بـارۀویازموالمـانامیرالمؤمنیـن؟ع؟بپرسـید،بـهسـراغانسـانیخبره گـردر اّمـازبیـر؛ا و

1.طلحـهراگاهبـهمـادرش،صعبـه،نسـبتدادهواوراچنیـنخواندهانـد.بنگریـدبـه:الّنهایـهفـیغریـبالحدیـثواألثر
تألیـفابناثیـر:166/1.)م.(
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آمدهایـد.آنحضـرت؟ع؟خطـاببـهزبیـرگفـت:»آیـاخـونعثمـانراازمـنمیخواهـی،حال

کـرد، کـهبیشتـربـاعثمـانسرسـختانهدشـمنی مـا کشـتی؟هـریـکاز کـهخـودتاورا آن

بـارۀویوطلحـه امـروزخداونـدآنچـهرادوسـتنمـیدارد،بـرویچیـرهفرمایـد!«نیـزدر

کـهخـود رامیخواهنـد وخونـی وانهادنـد؛ کـهخودشـان رامیجوینـد »آنـانحّقـی گفـت:

گـرآنان، آنبهـرهایدارند.ا ایـنخـونبـاآنانشـریکباشـم،خودشـاناز گـرمـندر ریختنـد.ا

ایشـانبایـدخونخواهـینمـود.«_تـاپایـان کارشـدند،پـستنهـااز ایـن بـدونمـنعهـدهدار

کـهپیشتـریـادنمودیـم._ سـخنانآنحضـرت؟ع؟

کـهمـردمرابـر گذشـت:»اّمـاطلحـهوزبیـر؛آندوبودنـد سـخنابنعّبـاسنیـزپیشتـر

گفـت:»همانـا بـنیاسـردرخطبـۀخویـش گرفتنـد.«وعّمـار بـراوتنـگ عثمـانشـوراندندو

گیرنـدگانازعثمـانبودنـدوفرمـانآخـررانیـزخودشـانصـادر طلحـهوزبیـرنخسـتینایـراد

نمودند.«

کهباتوهمراهند. ُکشندگانعثمانهستند سعیدبنعاصنیزبهمروانگفت:»اینان

کشـتندوحکومـترابـرایخـودمیخواسـتند؛اّمـا همیـندومـرد،طلحـهوزبیـر،عثمـانرا

چـونآنرابـهدسـتنیاوردنـد،گفتنـد:›خـونراباخـونوگناهراباگناهمیشـوییم.‹«

گفتهاسـت:»مادسـت کهسـخنشپیشترگذشـت، اّماسـعدبنابیوّقاص،چنان و

یـم.اّمـااو گـرمیخواسـتیم،میتوانسـتیمازعثمـانحمایـتورز کـها نـگاهداشـتیم؛حـالآن

یـدوهـمزشـتکاری گشـت؛وهـمنیکـیورز دیـنرادگرگـونسـاختوخـودنیـزدیگرسـان

کردیـم،ازخداونـد گـربـد کردیـم؛وا کـه کردیـم، نیـک کار تـرکیـاریاو گـردر نمـود.پـسمـاا

آمـرزشمیجوییـم.«

روایتهــا ایــن ســازندگان کــه همانــان زنیــد؛ پیونــد اینــان بــه نیــز را دیگــرصحابــه

کــه کــهایشــانپسرانشــانرابــرایدفــاعازعثمــانرواننمودنــد.پیشتــرآوردیــم پنداشــتهاند

کــه یدنــدتــاآنجــا جــزســهتــن،همــۀایشــانبــاعثمــاندشــمنیسرســختانهومخالفــتورز
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بهانهای و عذر باشد_ صادق خیالهایش و خواب _اگر حدیثساز انسان این آیا

پذیرفتنیبرایآنصحابۀعادِلدفاعکنندهازعثمانباجانخویشوپسرانشانومعترضبه

کوتاهیورزیدندواودرزبالهدان کهچراسهروزدردفنخلیفه دشمنانویتراشیدهاست

گورستانیهودیان،انداختند، کوکبدردیرسلع، کهپیکرشرابهحّش گاه افتادهبودتاآن

ازاستخوانهای گشتویکی باخواریتشییع و تیرپرتابمیشد کهبهسویش حالآن

کفندفنشدوجزچهارتندر دندهاششکستوپیکرشباهمانجامههاوبیغسلو

گزارند؟آیاهمۀاینهادراسامجایزاست، تشییعویحضورنداشتندونتوانستدبراونماز

کهصحابۀعادلاورامیبینندوخلیفۀمسلمانانشمیشمارندوقاتلشراظالم حالآن

میدانند،اّمالبازلبنمیگشایندواحکاماسامرادربارۀاوجارینمیسازند؟آیاایشانبه

گناه کهایشان]برابربادیدگاهاهلسّنت،عادلندو[بهعمد گناهبزرگتندادند،حالآن آن

نمیکنند؟پناهبرخداازگفتنچنینسخنی!ویااینشخص]=عثمان[استکهرفتارهای

احساسیوناهنجار،اوراازاجرایاحکاممسلمانیدورنمودهورفتارهایدورازشریعتشمیان

کرامترابرتنویتکهتکهوقطعه ویوحرمتهایاالهیفاصلهافکندهوجامۀحرمتو

قطعهنموده،چندانکهرویدادیرخنمودهکهدروقوعشهیچدروغینیست؟

کـهسـعدبـنابیوّقـاصرادرصـف گزارشهـاآناسـت ایـن ازدروغهـایآشـکاردر

تـاواپسـیندمحیـات کـهوی بـاعلـی؟ع؟شـمردهاند،حـالآن کننـدگان نخسـتبیعـت

بـر اومیداننـدو یـانحدیـثوتاریخنویسـانایـنرااز بیعـتبـااوفرونشسـت.همـۀراو از

کارش کـهازاصـل کارشبهانـهایتراشـیدهاند آنهمداسـتانندودروغسـازاننیـزبـرایایـن

بنگریـد. کـم)116/3]126/3[( الّصحیحیـِنحا المسـتدرکعلـی بـه زشـتتراسـت.

از )]215/6[ 93/5 األشـراف: )أنسـاب َبـاُذری گـزارش اسـت، مضحـک بسـی چـه آن

که700مرد،ازجملهحسـنوابنزبیر،در کشـتهشـد کهعثماندرحالی ابنسـیریناسـت

گـراوفرمانشـانمـیداد،همۀمهاجمانراازهمـۀنواحیمدینهدورمیکردند! خانـهبودنـدوا
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کــهایــنپــدرانتــاآنحــدبــاعثمــانسرســختانه بــهقتلــشانجامیــد.آیــاخردمندانــهمیبینیــد

کننــدوســپسپسرانشــانرابــرایدفــاعازویبــهنبــردفرســتند؟ایــنچیــزینیســت دشــمنی

جــزدروغــیســاختگی!

کــهاینــاندرحــّقعثمــاندوســتیوپشــتیبانیمحــضورزنــد   آیــاخردمندانــهاســت

ــدوعثمــانرا کنن ــردغافلگیرشــان ــاآندوم ــد،اّم گردن ــردحاضــر ــهنب ــاعازویب ــرایدف ب و

گاهشــانســازدوخــود کــهدختــرفرافصــهآ گاه کســیآنــانرانبینــدتــاآن بُکشــندوبگریزنــدو

ــدهو ــودهوآندورامیدی ــولب ــارآنمقت کن  ــهدر ک اوهــمآندورانشــناختهباشــد،حــالآن

کارشــانرابــاویشــاهدبــودهاســت؟

کـهدردوسـویایـنخبـرسـاختگیاشچـهتناقـض یافتـه گـزارش،در آیـاسـازندۀایـن

انـدکنشـان را وقاتانـش تـامخالفـانعثمـان ازیـکسـویمیکوشـد زشـتیوجـوددارد؟

دهـدتـاآنجـاکـهتقریبـًاهمـۀصحابـه،خـواهخودشـانوخـواهپسرانشـان،راازآنزمـرهخـارج

کهچون میسـازد؛وازدیگرسـویبهموالمانامیرالمؤمنین؟ع؟اینسـخنرانسـبتمیدهد

مـردمبـرایبیعـتبـهسـویشهجـومآوردنـد،گفـت:»بـهخـداسـوگند!مـنازبیعـتنمـودنبـا

مردمـیکـهعثمـانراکشـتند،شـرمدارم....«ایـنسـخنتصریـحداردکـهبیعـتکنندگانبا

ویقاتـانعثمـانبودنـد،یعنـیهمـانمهاجرانوانصاروصحابۀنخسـتکهدرروزصّفین

یـهازامـام؟ع؟قاتـانعثمـانراخواسـتوآنحضرت؟ع؟فرماندادتاخودرانشـان چـونمعاو

دهنـد،بیـشاز10000تـنبرخاسـتندوگفتنـد:»مـاعثمانراکشـتیم.«وپیشـاپیشآنان،عّمار

بنیاسـرومالکاشـترومحّمدبنابیبکربودندودرمیانشـانبدریانحضورداشـتند.آیاآن

سـخننسـبتیافتـهبـهامـام؟ع؟خطـاببهبیعـتکنندگانـش،تعبیریاسـتدیگـرازهمان

کـسازآنـانخبـردارنشـد؛یـاازآندوودیگـرمـردم گریختنـدوهیـچ کـه دومـردناشـناس

کـه کـهصحابـهبـاآنـاندرمقصـودوهـدفمخالـفبودنـد؟آیـاخردمندانـهاسـت فرومایـهای

کسـیلـببـهایـنسـخنگشـاید،مگـرآنکـهپریشـانعقلباشـد؟
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بهانهای و عذر باشد_ صادق خیالهایش و خواب _اگر حدیثساز انسان این آیا

پذیرفتنیبرایآنصحابۀعادِلدفاعکنندهازعثمانباجانخویشوپسرانشانومعترضبه

کوتاهیورزیدندواودرزبالهدان کهچراسهروزدردفنخلیفه دشمنانویتراشیدهاست

گورستانیهودیان،انداختند، کوکبدردیرسلع، کهپیکرشرابهحّش گاه افتادهبودتاآن

ازاستخوانهای گشتویکی باخواریتشییع و تیرپرتابمیشد کهبهسویش حالآن

کفندفنشدوجزچهارتندر دندهاششکستوپیکرشباهمانجامههاوبیغسلو

گزارند؟آیاهمۀاینهادراسامجایزاست، تشییعویحضورنداشتندونتوانستدبراونماز

کهصحابۀعادلاورامیبینندوخلیفۀمسلمانانشمیشمارندوقاتلشراظالم حالآن

میدانند،اّمالبازلبنمیگشایندواحکاماسامرادربارۀاوجارینمیسازند؟آیاایشانبه

گناه کهایشان]برابربادیدگاهاهلسّنت،عادلندو[بهعمد گناهبزرگتندادند،حالآن آن

نمیکنند؟پناهبرخداازگفتنچنینسخنی!ویااینشخص]=عثمان[استکهرفتارهای

احساسیوناهنجار،اوراازاجرایاحکاممسلمانیدورنمودهورفتارهایدورازشریعتشمیان

کرامترابرتنویتکهتکهوقطعه ویوحرمتهایاالهیفاصلهافکندهوجامۀحرمتو

قطعهنموده،چندانکهرویدادیرخنمودهکهدروقوعشهیچدروغینیست؟

کـهسـعدبـنابیوّقـاصرادرصـف گزارشهـاآناسـت ایـن ازدروغهـایآشـکاردر

تـاواپسـیندمحیـات کـهوی بـاعلـی؟ع؟شـمردهاند،حـالآن کننـدگان نخسـتبیعـت

بـر اومیداننـدو یـانحدیـثوتاریخنویسـانایـنرااز بیعـتبـااوفرونشسـت.همـۀراو از

کارش کـهازاصـل کارشبهانـهایتراشـیدهاند آنهمداسـتانندودروغسـازاننیـزبـرایایـن

بنگریـد. کـم)116/3]126/3[( الّصحیحیـِنحا المسـتدرکعلـی بـه زشـتتراسـت.

از )]215/6[ 93/5 األشـراف: )أنسـاب َبـاُذری گـزارش اسـت، مضحـک بسـی چـه آن

که700مرد،ازجملهحسـنوابنزبیر،در کشـتهشـد کهعثماندرحالی ابنسـیریناسـت

گـراوفرمانشـانمـیداد،همۀمهاجمانراازهمـۀنواحیمدینهدورمیکردند! خانـهبودنـدوا

246/9
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گفتنـد:»ایامیرالمؤمنیـن! نـزدعثمـانآمدنـدو کـهانصـار ازحسـنبصـری1نقـلشـده

بـارخـدارایـاریمیکنیـم.هـمیـاوررسـولخدا؟ص؟بودیموهـمتورایـاوریمینماییم.« مـادو

گرآنان عثمـانگفـت:»مـرابـهایـننیازینیسـت؛بازگردید!«حسـنگویـد:»بهخداسـوگند!ا

کنند،میتوانستند.« میخواستندباعباهایخویشازویحراست

کنــجخانــهاش ایــنچــهبهانــۀخردپســندیــاشــرعپذیریاســت؟خلیفــۀمســلماناندر

کــهمحّمــدبــن آنــانبــهویمینگرنــد،حــالآن کشــتهمیشــودو میــان700صحابــیعــادل

کــهصــدایبــههــمخــوردندندانهایــش گرفتــه،بــاالمیکشــدتــاآنجــا یــشویرا ابیبکــرر

خانــهاشکشــانکشــانمیَبــرد؛آنگاه، اتاقــشبــهســویدِر شــنیدهمیشــود؛ســپسویرااز

بــرســینهاشمینشــیندوعمیــربــنضابــئاســتخوانهای بــنَحِمــقبرمیجهــدو عمــرو

گــرزی کنانــةبــنبشــربــادشــنهایبــرپیشــانیاشمیزنــدوتجیبــیبــا دنــدهاشرامیشــکند؛

ســرشرامیشــکندوغافقــیدهانــشرابــامیلــهایآهنیــنضربــهمیزنــد؛نیــزپیاپــیاورا

کــه زنــدهاســت کاریبــهویمیزننــدواوهنــوز کــهزخمهــای ضربــتفــرودمیآیــدتــاآنجــا

ایــن بــرویمیافکننــد.همــۀ را راجــداســازندودوهمســرشخــود میخواهنــدســرش

کــهیــارانخلیفــههســتند،رخمیدهــد؛اّمــاایشــان برابــرآنصدهــاانســانعــادل ماجراهــادر

تــاامــروزمنتظــراجــازۀآنمقتــولماندهانــد،وگرنــهآنمهاجمــانراازهمــۀنواحــیمدینــه

گــرمیخواســتند،میتوانســتندبــاعباهــایخویــشحفظــشنماینــد! ا بیــرونمیراندنــدو

ایــنســخنخنــدهآورچــهجایگاهــیدراســاموقــرآنوســّنتوعقــلواحســاسومنطــقو

یِخدرستدارد؟ اجماعوتار

نگاهی به کتاب ها

کـهبـرای بـارۀعثمـاننگاشـتیم،بنیـانهمـۀفضیلتهایـیاسـت کنـوندر آنچـهتا

کارهـای کردههـاونکردههایـشپـاکسـاختهودر آلودگـِی ویبنـانمـودهوسـاحتشرااز

1.بنگریدبه:إزالةالخفاء:242/2�
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این اودفـاعنمودهانـد.مابهشـمانشـاندادیـمکهاز از تراشـیدهو کبـارشبـرایویعـذر ها

کـهبـهسـودویسـاخته کـدامدروغاسـتوباطـل م،و
ّ
کـدامصحیـحاسـتومسـل میـان،

شـدهاسـت.یکیازجنایتهایموّرخانایناسـتکهازآندسـتۀنخسـتچشـمپوشـیده 

یـدهوبنـایخویـشرابرلبـۀپرتگاهبرافراشـتهاندوهیچفرد بـهروایتهـاینـوعدوماّتـکاورز و

گرایـشامـوی،چیـزیجـزآنهـارانقـلنکـردهاسـت. دارایاعتقـادعثمانـیو

یـخوحدیثانگشـتنهید،آنرالبریـزازهمانروایتهای تار اینـاندر بـرهـرکتابـیاز

یـخرابـاآنهـا مآوردهوصفحـۀتار
ّ
کـههمچـونحدیـثمسـل سـاختگیزنجیـرهایمییابیـد

نمـوده  سـیاه بدانهـا را اعمالشـان نامههـای کـه پـس آن  از نمودهانـد، ناهنجـار و  زشـت

مراپوشـاندهاند؛کتابهایـیهمچـون:تاریخاالمموالملـوکتألیفطبری،
ّ
وحقیقتهـایمسـل

تألیـفمحـّبطبـری، الّنضـره یـاض الّر یـخابناثیـر، الّتار صـولالدیـنباقانـی،الکامـلفـی
ُ
أ الّتمهیـدفـی

الّنهایـهتألیـفابنکثیـر،الّصواعـقالمحرقـهتألیـفابنحجـر، یـخابنخلـدون،البدایـةو یـخابوالفـداء،تار تار

ولقرمانـی،تاریخالخمیس
ُ
األ آثار الـدولو یـخالخلفـاءسـیوطی،روضالمناظـرابنشـحنۀحنفـی،أخبار تار

دیاربکری،نزهةالمجالسصفوری،نوراالبصارشبلنجی.

یـخوحدیـثرا کـهتار  اینـاننیـزنویسـندگاننوپـاوشـتابگرآمدنـد،بـاایـنپنـدار پـساز

که کنند،بیآن کسـازینمایندورویدادهاوماجراهارابهدرسـتیبررسـیوتحلیل بسـیپا

گروهیامذهبیتمایلیابند.اّمابرخاف گرایشهاآلودهشوندوبهسوی بههواوهوسهاو

ایـناّدعـا،نادانسـتهدرهمیـنورطـهافتادنـدوهمـۀآندسیسـههارادرصورتهایـیآرایـش

یافتـهبـرایمـاآوردنـد،بدیـنامیـدکهنـزدعواموبیخـردانمؤّثرافتد؛اّماقلـمژرفکاویپرده

کـهایشـانفقـطدفـع بـهجامعـۀپژوهشـگراننشـانداد ـبوفریبگریشـانبرافکْنـدو
ّ
تقل از

کننـدۀهمـانباهـاومایههـایرسـوایی]عثمان[هسـتند:
کرد! که روزی عمرو با نشــان دادن عورتش، مرگ را از خود دفع  همچنان 

وفضیلتهاییرااثباتنمودهاندکهبربنیانیویرانبنانهادهشدهوبادستگیرههایی

گسستهبههمپیوندخوردهاست.
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]الفتوحات  اإلسالمّیه[

کتـابالفتوحـاتاإلسـامّیهتألیـفمفتـیمّکـه،سـّید کنـونبـامـنبیاییـدتـاصفحـهایاز ا

کـهدرفصـلسـیرۀخلفـایچهارگانـه)354/2-517(،اینعنوان ینـیدحـان،رابخوانیـم احمـدز

راآورده:»بیـان]زهـدو[میانـهرویسـرورمانعثمـاندردنیـاوسـیرۀنیکـویوی«ودرهمـان

بـهآخـرترغبـت یـدو )492/2]323/2-325[(گفتـهاسـت:»عثمـان؟ضر؟ دردنیـازهـدمیورز

آنبـرایخویـشبرنمیگرفـت2؛زیـرا بیـتالمـالدادگـریمیکـرد1وچیـزیاز داشـتودر

روزگارپیامبـر؟ص؟وخـواهپـسازآن،بـهتوانگـریشـهرت خـودشفـردیتوانگـربـودوخـواهدر

انفـاقمینمـودوجـودوبخشـشوعطاهایـشبـهنزدیـکانودوران،بسـیار داشـتوبسـیار

کـه مالهـای خـود را در راه خـدا انفـاق  بـارۀوینـازلنمـود:›کسـانی  بـود3وخداونـدایـنآیـاترادر

کرده انـد مّنتـی ننهنـد و نرنجاننـد، مـزد آنـان نـزد پروردگارشـان اسـت، نـه بیمـی بـر  کـه  کننـد و از پـِی انفاقـی 

کـه در سـاعات شـب در  کسـی  کافـر ناسـپاس بهتـر اسـت[ یـا  آنهاسـت و نـه اندوهگیـن می شـوند.‹4؛ ›]آیـا آن 

حـال سـجده و ایسـتاده بـا فروتنـی بـه طاعـت مشـغول اسـت؛ از ]عـذاِب[ آن سـرای می ترسـد و به بخشـایش 

کـه آن چـه را بـا خـدای بـر آن پیمـان بسـته بودند به راسـتی  پـروردگار خویـش امیـد مـی دارد؟‹5؛ ›مردانی انـد 

به جـای آوردنـد.‹6

کـهجامـهایدرشـتبافتوعدنـیبـهبهای ویدرحالـیبـرایمـردمخطبـهمیخواْنـد

گرفتندوچراآنزاهدآخرتجویدادگرراکشتند؟ 1.پسچراهمۀصحابهبهبادانتقادش

کتاب)281/8و282(بنگرید. 2.بههمین

3.مگروابستگانبهخاندانهاشمیودوستارانعترت،همچونابوذروعّماروابنمسعودوهمانندانشان.

کهبهخدابستهاند. کهاینسخن،دروغیاست کتاب)57/8(گذشت 4.درهمین

د،سخندرستدربارۀنزولاینآیهراآوردیم.
ّ
5.درشرححالعّماردرهمینمجل

بــارۀعلــیوحمــزهوعبیــدةبــنحــرثنــازلشــدهاســت.بخــاری کــهایــنآیــهدر کتــاب)51/2(گذشــت 6.درهمیــن
کــردهوابنحجــرنیــزنــزولآن بــارۀانــسبــننضــرروایــت )کتــابتفســیرازالّصحیــح:91/7]1795/4[(نــزولآنرادر
ــه:فتــحالبــاریبشــرحصحیــحالبخــاری:420/8  ــدب کــهعثمــانازایشــاننیســت.بنگری گروهــیدانســته ــارۀ ب رادر

�]518/8[
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چهـاردرهـمبـرتـنداشـت1ومـردمراازغـذایسـرایحکومتـیاطعـاممینمـودوخـودبـه

گویـد:›بـهمسـجددرآمـدم  یتـونمیخـوْرد.حسـنبصـری  خانـهاشدرآمـده،سـرکهوروغـنز

او ودیـدمکـهعثمـانبـرردایخویـشتکیـهنمـوده،دوسـّقابـرایدادخواهـینـزدویآمدندو

میانشـانحکمنمود.‹ازعبداهللبنشـّدادنقلشـدهاسـت:›دردورانحکومتعثمان؟ضر؟ 

بارۀ روزجمعـه،اورادیـدمکـهجامـهایچهـاردرهمـیبـرتنداشـت.‹ازحسـنبصریدر در

گفـت: یـد؟‹ میارز ›چقـدر گفتنـد: بـود.‹ ›قطـری داد: پاسـخ پرسـیدند. عثمـان عبـای

گویـد:›عثمـانرادر یـد.حسـنبصـری تواضـعمیورز بسـیار نیـزوی؟ضر؟  ›هشـتدرهـم.‹

کـهدرمسـجدخوابیـدهبـودوعبایـشزیـرسـرشقـرار کـهامیرالمؤمنیـنبـود،دیـدم روزگاری

کنارشـانمینشسـت، کنـارویمینشسـتندواوهـم داشـت.پـسمـرداندیگـرنیـزآمـده،

کـهامیرالمؤمنیـنبـود،دیـدم زمانـی گویـد:›عثمـانرادر آنـاناسـت.‹خیثمـه گویـییکـیاز

کسـیپیرامونـشنبـود.‹در بـرخـودپیچیـدهوخوابیـدهاسـتو کـهدرمسـجدملحفـهای

کـهدرمسـجدخـوابانـدکنیمـروزی روایتـیدیگـرازخیثمـهآمـدهاسـت:›عثمـانرادیـدم

میکـردوبرمیخاسـتوریگهـادرپهلویـشنشـاننهـادهبـود.ایندرهنگامـیبودکهمردم

کار بـه کسـی[ از گرفتـن کمـک ]بـدون خـودش شـبانه میخواندنـد. امیرالمؤمنیـن را وی

گـریکـیازخدمتکارانـترافرماندهی،تـوراکفایت وضویـشمیپرداخـت؛بـهاوگفتنـد:“ا

آناسـتراحتنماینـد.”وی؟ضر؟ از آِنایشـاناسـتتـادر نمایـد!”پاسـخداد:“نـه؛شـباز

کهبندهاینمییافت؛  کهاسامآوْرد،درهرجمعهبندهایآزادمیکرد،مگرزمانی هنگامی

اینحال،جمعۀدیگردوبندهآزادمینمود.‹ ودر

گویـد:›عثمـان؟ضر؟ 2400بنـدهآزادنمـود.از مـهابنحجـر)الّصواعـقالمحرقـه]ص112[(
ّ

عا

روزگارخافتـشغـامخـودراهمردیفخویشسـوار کـهدر نشـانههایتواضعـشایـناسـت

راعیـبنمیشـمْرد.ویروزهـاراروزهداشـتوشـبهارابـهعبـادت کار مینمـودوایـن

راختـم قـرآن نمـازش انـدازۀخـوابسـبکآغـازشـب.هـرشـبدر بـه میپرداخـت،مگـر

کتاب)285/8(روایتنمودیم،بنگرید. 1.بهآنچهدرهمین
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قبرسـتان بـر چـون نمایـد. ختـم رکعـت یـک  در را آن کـه مـیداد رخ بسـیار و مینمـود

کـهپیامبـر 10نفـریبـود کـهریشـشخیـسمیشـد.ویاز میگذشـت،آنقـدرمیگریسـت

کـهویهنـگام آنـانرامـژدۀبهشـتدادهودرشـمارآندسـتهازاصحـابپیامبـر؟ص؟بـود

ابوبکـرو یـدنبـهاسـامبـودوپـساز گرو ایشـانرضایـتداشـت.ازپیشـاهنگاندر وفاتـشاز

کـهویدربهشـتجـایداردودر گواهـیداد یـدبـنحارثـهاسـامآوْرد.پیامبـر؟ص؟ علـیوز

کـهرسـولخدا؟ص؟فرمـود:“ایعثمـان؛خدایت روایـتصحیـحآمـده دنیـازهـدمـیورزد.در

روزگار نـهدنیـابـه]دیـن[تـوآسـیبرسـاند.”1در گرفتـیو کنـد!نـهتـوبهـرهایازدنیـا رحمـت

خافتویقلمرواسـامبسـیارگسـتردهشـدوافریقاوسـواحلاردنوسـواحلرومواسـتخر

زمـان )=اصطخـر(وفـارسوتبرسـتان)=طبرسـتان(وسیسـتانوجـزآنهـافتـحگشـت.در

خافتـشدارایـیصحابـهچنـانافـزونشـدکـهکنیـزیرابـهبهـایسـّکۀهموزنشواسـبیرا

بـه100000درهـمودرخـتخرمایـیرابـه1000درهـممیخریدنـد.ازحسـنبصـرینقـلشـده

روزگارعثمـان،رزقوروزیفـراوانوخیـربسـیارشـد.درغـزوۀتبـوکمـردمگرفتـار اسـت:“در

کههمۀسپاهراسیرنمود.”‹ گشتندواوغذاییخرید گرسنگی

ابوَیْعلـٰی]المسـند:28/2[ازجابـر،ازپیامبـر؟ص؟روایـتنمـودهاسـت:›عثمـاندربهشـت

آِنمـنعثمـانبـن کـهاز اسـت.‹نیـزفرمـود:›هـرپیامبـریرادوسـتیویـژهدربهشـتباشـد

آِن َعّفـاناسـت.‹درروایـتدیگـرچنیـناسـت:›هرپیامبریرارفیقیدربهشـتباشـدکهاز

مـنعثمـانبـنَعّفـاناسـت.‹نیـزآنحضرت؟ص؟فرمود:›باشـفاعتعثمـان70000تنبدون

آتشبودند.‹ کههمگیسزاوار محاسبهبهبهشتدرآیند

کـهنخسـتینهجـرتکننـدهبهحبشـههمراههمسـر ابوَیْعلـٰیازانـس؟ضر؟ روایـتنمـوده

خویش،عثمانبنَعّفانبود.رسـولخدا؟ص؟فرمود:›خداوندهمراهعثمانوهمسـرشباد؛

کههمراهخانوادهاشبهسـویخدایتعالی کسـیاسـت زیراعثمانپسازلوط،نخسـتین

1.آیـارفتـارآنمـرد،ایـنروایـتبـهاّدعـایایشـانصحیـح،ومطالبپیـشازآنراتأییدمینماید؟»آنانرابدان]سـخن[
گـزافنمیگویند.«]زخرف/20[ هیچدانشـینیسـت؛اینـانجزدروغو
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هجـرتنمـود.‹1چـونپیامبـر؟ص؟دخترشاّمکلثومرابهازدواجعثمـاندرآوْرد،بهویگفت:

›شـوهرتشـبیهترینمـردمبـهجّدتابراهیـموپدرتمحّمد؟ص؟اسـت.‹نیزآنحضرت؟ص؟ 

اّمتمنعثمانبنَعّفاناسـت.‹وآنحضرت؟ص؟فرمود:›همانا فرمود:›باحیاترینفرددر

اّمکلثوم_رابهازدواجعثماندرآورم.‹ خداوندبهمنوحینمودکهدودخترم_یعنی:رقّیهو

اوشـرممیکننـد.‹ کـهفرشـتگاناز نیـزآنحضـرت؟ص؟فرمـود:›عثمـانآنقـدرحیـاورزاسـت

همچنینآنحضرت؟ص؟فرمود:›جزایننیستکهعثمانبهپدرمانابراهیمشباهتدارد.‹ 

 وهمآنحضرت؟ص؟فرمود:›اّمکلثومراهمسرعثماننساختم،مگربهفرمانوحیآسمانی.‹ 

کـهمـراخبـرمیدهـد وآنحضـرت؟ص؟بـهعثمـانفرمـود:›ایعثمـان!ایـنجبرئیـلاسـت

بـهشـرطهمـان اّمکلثـومرابـههمسـرییکدیگـردرآوْرد،بـاهمـانَمهـِررقّیـهو کـهخداونـدتـوو

کـهبـاویداشـتی.‹ خوشرفتـاری

ِترِمـذی]الّسـنن:584/5[ازعبدالّرحمـانبـنخّبـابروایـتنمـودهاسـت:›حاضـربـودم

“ای گفـت: بـنَعّفـان عثمـان برمیانگیخـت. نبـرد بـه را تنگدسـت سـپاه پیامبـر؟ص؟ کـه

راهخـدابـرعهـدۀمـن!”سـپسپیامبـرآنسـپاهرا رسـولخدا!100شـتربـاپـاسوپاالنشـاندر

راه گفـت:“ایرسـولخدا!300شـتربـاپـاسوپاالنشـاندر بـهحرکـتبرانگیخـت.عثمـان

بـهبعـد،هـرچـهعثمـان امـروز خـدابـرعهـدۀمـن!”پـسرسـولخدا؟ص؟فـرودآمـدوگفـت:“از

کـینیسـت.”‹ کنـد،بـرویبا

کـههنـگامآراسـتنسـپاهتنگدسـت،عثمـان1000  ازعبدالّرحمـانبـنَسـُمَرهنقـلشـده

کـرد  نـزدپیامبـر؟ص؟آوْردوآنرادردامـنویافشـاْند.رسـولخدا؟ص؟سـّکههارازیـرورو دینـار

یفهآمده
َ

روایتـیازُحذ یاننرسـاَند.‹در بـهبعـد،هـرچـهعثمـانکند،اوراز امـروز وفرمـود:›از

بـودورسـولخدا؟ص؟آنرازیـرورونمودوفرمود:›ایعثمان!هرچه کـهایـنمبلـغ10000دینـار

توسـرزند، کـهتـاروزقیامتاز نهـانانجـامدادهایوهـرچـهآشـکاراکـردهایوهـرکاری رادر

ایـنپـسعثمانانجـامدهد،اوراپروانباشـد.‹ خداونـدبیامـرزد.هـرچـهاز

1.بنگریدبه:الجامعألحکامالقرآنُقْرُطبی:225/13؛الّدرالمنثور:409/6�
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کـهبـههمیـنسـبب،خداوندایـنآیهرادر واحـدی]أسـبابالّنـزول:ص55[روایـتنمـوده

کننـد و از پِی انفاقـی که کرده اند  کـه مالهـای خـود را در راه خدا انفاق  حـّقعثمـاننـازلفرمـود:›کسـانی 

مّنتی ننهند و نرنجانند، مزد آنان نزد پروردگارشـان اسـت، نه بیمی بر آنهاسـت و نه اندوهگین می شـوند.‹

تـاسـپیدهدمانپیامبـر؟ص؟را آغـاز ابوسـعیدخـدرینقـلشـدهاسـت:›شـبیاز ]بقـره/262[از

کـهبـرایعثمـانبـنَعّفـاندعامیکـردومیگفت:“بارخدایا!مـنازعثمانبن مینگریسـتم

اوخشـنودبـاش!”وپیوسـتهتابرآمدنسـپیدهدسـتشبـهدعابلند َعّفـانخشـنودم؛تـونیـزاز

فرمـود:›ایعثمـان!خداونـدهمـۀ رسـولخدا؟ص؟ کـه نقـلشـده بـنعطّیـه ازجابـر بـود.‹

کـردیـاپوشـاندهایوآشـکارکردهاییاپنهـانوپیداانجام کـردهایوخواهـی کـه کارهایـیرا

دادهایونیزهمۀآنچهراتاروزقیامتانجامخواهدشد،برتوآمرزیدهاست.‹....«

گرفتـار کـردهواّمـتبـدان کـهدسـتانغلّوپـردازاندرفضیلتهـاآرزو ایـنبـودباهایـی

نـورهدایـتبـاآنخامـوش گشـتهو آمـدهوحقیقتهـایدانـشودیـنزیـرالیههایـشمحـو

کاوشـگری کـهایـنروایتهـاسـاختگیهسـتندوذّرهبیـن شـدهاسـت.بـهزودیدرمییابیـد

بطانـشراآشـکارسـاختهوهیـچیـکصحیـحنیسـت؛اّمـامفتـیدحـانبـرُخلـقوشـیوۀ

بـرسـادهدالنجامعـۀدینـیبـهدروغوفریـب مانگاشـتهو
ّ
قـومخویـشاسـتوآنهـارامسـل

آنـانازدانـشهمیـن نمایانـدهوجـزبیـانآنهـانیـزپروایـینداشـتهاسـت؛زیـراحـّدومـرز

گـوش و  کـه  ]مقـدار[اسـتوجـزدرگمـاننیسـتند:»و از آن چـه بـدان دانـش نـداری، پیـروی مکـن؛ 

چشم و دل، از همۀ اینها بازخواست خواهد شد.«]اسراء/36[

الفتنة الکبرٰی

آن آغــاز کــهدر کتــابالفتنــةالکبــرٰیتألیــفدکتــرطــهحســینرابخوانیــد  صفحــهایاز

ــوانخویــش ــدازۀت ــهان کــهمیخواهــمآنراب گفتــاریاســت گفتــهاســت:»ایــن ]مــج199/4[

کــهمیتوانــم،فقــطبــهجســتوجــویراه تــاآنجــا تنهــابــرایبیــانحــق،خالــصنمایــمو

درســتبرآیــمودرآن،خویشــتنراجــزبــهانصــافوانــدارموازآنروینگردانــموازهیــچ
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کــهدرماجــرای فرقههایــی یــکازحزبهــایمســلمانانپشــتیبانینکنــموازهیــچیــکاز

نــه وهــوادارعثمــانهســتمو کــهمــننــهدوســتار کردنــد،هــواداریننمایــم؛چــرا عثمــانســتیز

ــدو کــههمــروزگارعثمــانبودن کســانیمیاندیشــم ایــنماجــراهماننــد ــهدر ن شــیعۀعلــیو

ــاپــسازویثمراتــشراچیدنــد. کشــیدندوهمــانهنــگامی آنرا ــار ب

مــاهمچنــانچنــددســتهاند،همــان بــارۀایــنماجــراتــاروزگار کــهمــردمدر مــنمیدانــم

ــیهســتندوهیــچیــکازاصحــاب گروهــیعثمان ــد: روزگارخــودعثمــانبودن کــهدر ــه گون

گروهــیشــیعههســتندوهیــچ ابوبکــروعمــر،همطــرازوینمیداننــد؛ پیامبــر؟ص؟راپــساز

پیامبــربــاعلــی؟حر؟همردیــفنمیشــمرندوحّتــیابوبکــروعمــررانیــزاســتثنا کــسراپــساز

بــرایایــندونیــزچنــداناحترامــیقائــلنیســتند؛گروهــیمیــانایــندوســرگردان  نمیکننــدو

گرایــشعثمانــیخــودمیانــهرویبــهخــرجمیدهنــدوهمچنیــندر  نوســانهســتند.در ودر

تشــیعخــودوهواداریشــانازعلــی؛وهمــۀاصحــابپیامبــررادارایجایــگاهواحتــرام

نظــرمیگیرنــدوجــزایــن،هیــچیــکرا میشــمرندوپیشــگامیصحابــۀدارایپیشــینهرادر

ــرای ب ــدهو ی ــههمــۀاصحــاباجتهــادورز ک ــد ــنباورن ــرای ب ــدو ــردیگــریترجیــحنمیدهن ب

صــواب بــه برخــی و رفتــه بــهخطــا برخــی و ســوزانده دل مســلمانان و رســولش و خــدا

بــد کار ــهعمــدوقصــدمرتکــبخطــاو ــاداشهســتند،زیــراب ــدوهمگــیدارایپ گراییدهان

بــا نگشــتهاند.همــۀاینــانبدیــنباورهــایخــودچنــگمیزننــدوازآندفــاعمیورزنــدو

ایمــان ایــنماجــرادارایاندیشــۀدینــیوبرخاســتهاز راهــشمیکوشــند؛زیــرادر کاریدر فــدا

کــههــرمؤمــندرنگاهبانــیازدینــشوچنــگزدن هســتندوچیــزیراجســتوجــومیکننــد

گفتار،بهدنبالآناست. و بهیقینشوطلبخشنودیخدادرهررفتار

گونـــهاحساســـات  هـــر از ایـــنماجـــرانگاهـــیپیراســـتهوبرکنـــار اّمـــامـــنمیخواهـــمدر

ایمـــانودیـــناثـــرنمیپذیـــرد؛بلکـــهتنهـــانـــگاه کـــهاز وعشـــقودوســـتیداشـــتهباشـــم

یشـــهوهـــدف گرایـــشواحساســـاتبـــاهـــرجلـــوهور کـــهخویشـــتنراازهرگونـــه موّرخـــیاســـت

تهیمیسازد....«
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حکــم بــه نــدارد خــوش کــه میکنــد وانمــود و میپنــدارد چنیــن حســین طــه دکتــر

گــروهومذهبــیبگرایــدودرآنچــهنگاشــته،ازهمــۀایــنامــورحّتــی احساســاتتــندهــدوبــه

کــهدربــارۀرویدادهــایمربــوطبــهعثمــان،نــگاه ایمــانودیــن،آزادورهــاگشــته؛واّدعــانمــوده

کــردهتــابتوانــدبــهقضــاوتطبیعــیدســتیابــدو خــودرابــربینــشســاده]وبیآالیــش[اســتوار

گویــد.ویچنیــنمیپنــدارد؛اّمــابــه درهمــۀایــنرخدادهــابــرپایــۀحقیقــتمحــضســخن

زودیبــهقهقــراپــسرفتــهوبــدانچــهازآنمیگریخــت،روینمــودهوجــزبــهاحساســات

گرایشهــاپیــروینکــردهوجــزهمــانیاوههــایســاختۀســوداگران یــدهوجــزاز اعتمــادنورز

عثمانــیرانخواســتهودرراهخویــش،جــزدرقیــدزنجیرهــایافســانههایپیشــینیانبهحرکت

بــاآن کــردهو یــاپیشــینیانشبیــان کــهطبــریوپیروانــش درنیامــده؛همــانافســانههایی

دهــایپیشــیناز
ّ
ــدومجل

ّ
ــدوشــمارادرهمیــنمجل ســندهایسســتومتنهــایباطــلآوردهان

فانش
ّ
گاهنمودیــم.پــستفاوتــیمیــانایــنکتــابودیگــرکتابهــانیافتیــمکهدکتــر،مؤل آنهــاآ

کتــاباونیــزچیــزیجــز»فتنــۀبــزرگ«نیســت، گرایشهــادانســته؛و رابرانگیختــۀانحرافهــاو

گونهکهخودشآنرانامنهادهاست! همان

کــهدکتــربیطرفــیمــیورزدتــامبــاداازراهروشــنحــقبیــرونرودودرداوری میبینیــد

کــهدرایــنروزگار،همچــونروزگارپیشــین،درســتترینشــیوهبیطرفــی ســتمورزد؛وپنداشــته

ــده گزی ــی ــهدرایــنماجــرابیطرف ک ــه گرفت ــاصرادرپیــش ــنابیوّق اســت؛پــسروشســعدب

بــود.دکتــردرپیشــگفتارکتابــش]الفتنةالکبــرٰی:200/4[آوردهاســت:»آنگاهکــهاینرویدادپیش

آمــدومســلماناندربــارۀآندچــارســختترینســتیِزشــناختهشــدهدرتاریــخخویــشگشــتند،

کــموخــواه کــهدرآنشــرکتنجســتندوبــارآنرا،خــواه برخــیازاصحــابپیامبــرمیزیســتند

گرفتنــدوبــادیــنخویــشبــهســوی کنــاره یــاد،بــردوشنکشــیدند؛بلکــهازآنســتیزهجویان ز

گفــت:›مــنبــهجنــگدرنیایــم، گریختنــد.ســخنگویایشــان،ســعدبــنابیوّقــاص؟حر؟ خــدا

گویــد:ایــنبــر کــهبیندیشــدوببینــدوســخنبــرزبــانراَنــدو کــهشمشــیریبرایــمآوریــد مگــرآن

صــواباســتوآنبــرخطــا.‹
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اینــاندفــاع گیــرم.نــهاز مــننیــزمیخواهــمشــیوهوراهســعدویارانــش؟مهحر؟رادرپیــش

کــه آنــان؛بلکــهتنهــامیکوشــمتــابــرایخــودومــردمشــرایطیراروشــنســازم نــهاز میکنــمو

کنده کــهایشــانراپرا اینــانرابــهســویفتنــهکشــاْندوآنســتیزســخترابــهدنبــالآورد آنــانو

گمــانقــوی،تــاپایــاندنیــانیــزایــن بــه کشــاندهو کندگــی نیــزبــهپرا تــاامــروز ســاختو

کــهایــن مــرامیخواننــد،بــهزودیخواهنــددیــد گفتــار کــه کســانی کندگــیپابرجــایماَنــد. پرا

کســیجــزعثمــاننیــزدر گــر ــربــودهوا برت ماجــراازعثمــانوعلــیوپیــروانوحامیــانآندو

گونههــایمحنــتوآشــوبمیشــدو ــهحکومــتمیرســید،دچــارهمــان همــانشــرایطب

آنپــسبــهجنــگ بــارۀویبــهاختــافوســتیزدچــارمیشــدندواز مــردمبــههمــانســاندر

گرفتارمیگشتند.« بارۀاو ودرگیریدر

کـهدکتـربـرعهـدخویـشپایـدارمانـدهوازاحساسـاتواصـولدینی ایـنجـامیبینیـم

کامـلبدیـن بـاآزادی بـارۀدیـنحنیـفبیطرفـیبـهخـرجدادهو گزیـدهوحقیقتـًادر دوری

تـادرآنهمچـون رامیسـزد انسـانخردمنـد کـه رافتنـهایشـمرده وآن یـدادنگریسـته رو

نـهچـونشـیردهیاسـتتـا کـهنـهمرکـبسـواریاسـتتـاسـوارششـوندو بچهشـتریباشـد

گـرآنچـهپیامبـر گـراسـاِممقـّدسنبـود؛ا اوشـیردوشـند.ایـناندیشـهایدرسـتبـود،ا از

گـرمقتضیات گـرآنچـهکتـابعزیـزخداونـدبدانزبانگشـوده،نبود؛ا آورده،نبـود؛ا بزرگـوار

کـهبـهخافشـیوۀ وظایـفانسـانیواحساسـاتبشـرینبـود؛همـانوظایـفواحساسـاتی

یابـمچگونـهویشـیوۀ دکتـرحکـممیکنـد.مـننتوانـمشـگفتیازویراپایـانبخشـمودر

کـهدرهمـۀ ابنابیوّقـاصراتقدیـسمینمایـد!آیـاپژوهنـدۀمسـلمانرارواوسـزاواراسـت

کنـدوازآنچـهپیامبـراسـامبیـان کنارهگیـری ایـنماجراهـاازحکـمدیـنمقـّدسدوریو

کـهطبیعـتانسـان  گرداَنـدوهمـۀعواطـفرازیـرپـانهـد،حّتـیعواطفـیرا  فرمـوده،روی

راهمصالـحعمومـیجامعهحکممینماید؟ کاریدر وغریـزۀمتعـادلدرزدودنفسـادوفـدا

یـاشـریعتیدارایحکـموقانـونیـاعقلـی کتابـیناطـقیـاسـّنتیاسـتوار ایـنمیـان، آیـادر

کهدسـتسـتموبیدادبهسـوی کهازهرمسـلمانی سـلیمنیسـتتاجامعۀدینیرابرانگیزد
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کـهفرمـانبـردنازویواجببوده ویدرازشـده،حمایـتنمایـد،چـهرسـدبـهخلیفـۀزمـان

بـهشمشـیری کـهبـهدسـتگیرههایدیـنحنیـفچنـگزده،چـهنیـاز کـسرا اسـت؟آن

گـر دربارۀ چیزی  کـهبیندیشـدوببینـدوسـخنگویـد؛حالآنکهخداونـدفرماید:»پس ا اسـت

گر به خدا و روز بازپسـین ایمان دارید، که این  سـتیزه و کشـمکش کردیـد آن را بـه خـدا و پیامبـر بـاز گردانیـد ا

کـه بـر  کتـاب را  کـه ایـن  بهتـر اسـت و سـر انجـام آن نیکوتـر.«]نسـاء/59[ونیـز:»آیـا آنـان را بسـنده نیسـت 

آنهـا خوانـده می شـود بـر تـو فـرو فرسـتاده ایم؟«]عنکبـوت/51[وهـم:»و بـر تو ایـن کتاب را فرونفرسـتادیم 

کنی.«]نحل/64[؟ کردند بر ایشـان بیان  مگر از بهر آن که آن چه در آن اختاف 

یفـةبنیمـان،غفلتورزد:
َ

کـهدکترازسـخنصحابـیبزرگ،ُحذ چـهچیـزسـببشـده

یـاننرسـاَند.فتنـهتنهـاایناسـتکهحـقوباطل »مـادامکـهدینـترابشناسـی،فتنـهبـهتـوز

گاهمشـتبهمیگـردد،حال نـزدتـوآمیختـهگـردد.«؟چگونـهقضـاوتدرایـنماجرابرمسـلمانآ

کهازدوصورتبیروننیسـت:اگرعثمانپیشـوایدادگِربرپادارندۀعدلوعملکنندهبه آن

کتابوسّنتوموردرضایتخداوندبود،شوریدنبروینزدهمۀفرقههایمسلمانحکمی

معلـومداردکـههیـچدوتنـیدرآناختـافنورزیدهانـدوهیـچگروهـیرأیـیجـزرأیگـروهدیگر

گـرچنیـننبـودوچنانکهآنمردمانعادلازصحابۀمحّمد؟ص؟میپنداشـتند_وآرا  نـدارد؛وا

وباورهاشاندربارۀویگذشت_بود،حکمدربارۀویروشنومستدلبهمدلولکتابعزیز

کـهویبـهایشـان گاه کـهشـورندگانبـراوبـداناسـتداللنمودنـد،آن خداونـداسـت،چنـان

گفت:»مرانُکشـید؛کهتنهاقتلسـهتنروااسـت:مردیکهپسازهمسـرداریزناکند؛کسـی

کفرورزد؛یاآنکهدیگریرابهناروابُکشـدتامایۀقصاصشگردد.«آنان کهپسازاسـامآوردن

کـهبرشـمردی،سـزاوار کسـانیجـزایـنسـهتـن کـه کتـابخـدادیدهایـم پاسـخدادنـد:»مـادر

کـهازحـقسرکشـینمایـدوبـرآن کوشـد؛هـر کـهدرزمیـنبـهفسـادانگیزی کشـتنهسـتند:هـر

بجنگـد؛هـرکـهدربرابـرحـقمانـعانگیـزدوسـپسدرایـنراهنبردکندوبرآنسـتیزهنمایـد.تواز

حـقسرکشـینمـودیوحـقرامانـعگشـتیوبـرآنسـتیزکـردی.«برایمطالعۀهمـۀاینگفتار،

بههمینکتاب)ص205(بنگرید.
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مـاوجهـیبـرایبیطرفـینمییابیم،چنـانکهابنابیوّقـاصدراینماجـراورخدادهای

گراییـد.بیطرفـی_هـرچنـددکتـرراخوشـایندافتـاده_دسـتکشـیدن مهـّمپـسازآن،بـدان

حنیـف دیـن دسـتور دایـرۀ از شـدن بیـرون و دینـی وظیفـۀ از بازایسـتادن و خـدا حکـم از

بـاامـامتقواپیشـگان روشـناسـت.آری؛بیطرفـینیرنـگآنفتنهگـرانبازنشسـتهازبیعـت

کتابوسـّنتدرنبردها  کنارهگیرانازحکم کنندگانازیاریاو،و امیرالمؤمنین،خودداری

کـهسـپرسـعدبـنابیوّقـاصوعبـداهللبـنعمـر   وجنگهـایویبـود.بیطرفـیبهانـهایبـود

وابوهریـرهوابوموسـیاشـعریومحّمـدبـنمسـلمهگشـت؛یعنـیهمـانپیشـگامانبیطرفـی

باطـل!وانسـانبـرخویشـتنخویـشبینـااسـت،هرچنـدبهانههایـشرافراپیـشآوَرد!

ان«
ّ

کتاب »عثمان بن  َعف

نیزبهکتاب»عثمانبنَعّفان«تألیفاسـتاددانشـکدۀزبانعربیدرمصر،اسـتادصادق

کتـابمیگویـد:»ایـناسـتسـبکیاز کـهدرآغـاز ابراهیـمعرجـون،بـهدّقـتبنگریـد،آنجـا

پژوهـشدرسـیرۀسـومینخلیفـۀراشـد،عثمـان؟ضر؟ کـهبـاآن،چنـانزندگانـیاشراترسـیم

کـهبـهبیـان گردانـم،اجمالـی کـهنـهازاجمـالدورمانـمونـهازتفصیـلبیبهـرهاش نمـودهام

کـهحّجتـیراآشـکاریـاشـبههایرادورسـازد. یـاننرسـاَندوتفصیلـی حقیقـتز

دراینکتاب،عواملاجتماعیوسیاسیدربرگیرندۀآنماجرایاسفناکراگردآوردهام؛

کـهدر کشـاْند کـهجامعـۀاسـامیراچـونتندبـادیبـهسـویخطرناکتریـنانقابـی عواملـی

تاریخاسـامتوانیافت.سـیرۀعثمان؟ضر؟ سـزاوارپژوهشـیپیراسـته]ازتعّصب[ومایماست

تـاپردههایـیکـهافسـانههایبیهـودهبرفضیلتهایاوکشـیدهاند،کنـاررود؛ناهنجاریهای

روایتهـایغلـطبـرنیکیهـایاوکشـیدهنگـردد؛اشـتباهاتیکـهدربـارۀحقایقایجادشـده،

گـردد؛ودروغهـایآراسـتهوحکایتهـایباطـلازآنچـهدروغگویـاندربـارۀآن تصحیـح

زینتدادهاند،ناراستیاشمعلومگردد.

کاربسـتمتـاخطوطاصلـیزندگیعثمـان؟ضر؟ راپیگیرم  مـنهمـۀتـاشخویـشرابـه

)347(
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کـهامیـد کـهایـنچهـرهازآنمیـاننقـشبسـت ومیـانآنهـاسـازگاریبرقـرارسـازمتـاآنجـا

قهرمانـان وسـیرۀ اسـامی زندگانـیشـخصّیتهای  در پژوهـش بنـای  از مـیورزمخشـتی

گـردد.وتوفیـقاز بـرایمؤمنـانمایـۀبینایـیویادکـرد  درخشـان،چهـرۀمبـارکآنباشـدو

جانبخدااست!«

کــهآنمقّدمــهبــاهیــچیــک آنگاه،نگاهــیدیگــربــهمطالــبکتــاببیفکنیــدتــاببینیــد

ایــناثــرترکیبــیازتعّصبهــاینفرتانگیــزفرقهگرایانــه  نیســت؛و بافتههایــشســازگار  از

کــهدســتهــواوهــوس وفضیلتهــایســاختۀدســتغلوپــردازانویاوههایــیاســت

گوهــرســخنآراســتهوســخنان ــا کــهآنراببافــد.ویافســانههایپیشــینراب ــده خــوشدی

بررســیســندها  آننشــانیاز ینــتدادهودر  باطــلپیشــینیانرابــابیانــیآرایــشیافتــهز

فقــهعثمــانوغلطهــا   وتناقــضمتنهــاوفهــمدقیــقاحادیــثوراهیافتــنبــهمــواردمهــماز

گریختنــشتنهــا وبدعتهــایوینمییابیــم؛بلکــهاومیکوشــدتــاازهمــۀاینهــابگریــزدو

کــهویازآنهــادوراســت. بــادرآویختــنبــهمــواردبــیارزشاســت،بــهویــژهدرمســائلفقهــی

کــهمــابــانــگاه یــاازاصــلآنگناهــان،بدتــر؛ کــهیــاخنــکهســتندو پــسبهانههایــیتراشــیده

یــم. کریمانــهازآنهــادرمیگذر

تألیـف االسـام فجـر باشـند: مأخذهایـشچنیـن کـه کتابـی بـارۀ در یـد دار گمـان چـه

کتـاِب»خضـری«آنامـویبهتـانزن؛محاضـرات  احمـدامیـن،آنمّدعـیخبرگـِیدروغسـاز؛

کتابهـاازپیشـینیان   کردعلـی،آنعثمانـیشـامیدشـمنخانـدانوحـی؛وهماننـدایـن

کـردودرآنهـاآمیختگـی]حـّقوباطـل[وبیراهـهروی  کـهبدانهـااعتنـانتـوان  وپسـینیان

وغوغایفریبگرانوهیاهویمزدورانوجوددارد؟

کتابــش)ص41(بــاعنــوان»دروغ گفتــارویدر کــهدیــدم،ایــن ازشــگفتترینچیزهایــی

فرقههــا  یــخاســام،دروغگوییهــای تار  از ایــنمرحلــه  بــررســولخدا«اســت:»در  بســتن

کــهشــکلاحتجــاجبــهاحادیثــی وحزبهــابــرایضربــهزدنبــهیکدیگــرآغــازشــدتــاآنجــا
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ــهدروغمیبســتند. ــرســرورمانرســولخدا؟ص؟ب ــنفرقههــاواحــزابب ــهســرانای ک گرفــت را

بــارۀپیشــوایانوخلفــااّدعــامینمودنــدوهــر کــهدر ایــندروغهــاروایاتــیبــود بســیاریاز

گونــه بــارۀهمفکــرانیــارقیبــانخــود،هــرچــهمیخواســت،میپرداخــت.ایــن هــواداریدر

رفتــار،هــردوطــرفافــراطوتفریــطرادرســتایشونکوهــشوحدیثســازیودروغگویــیبــه

کشــیدهشــدوحقایــقرا ابهــامبــرســیرۀآنبــزرگان کــهپــردهایاز کشــاْندتــاآنجــا ســویخــود

ازدیدۀبسیاریازنگرندگانپوشیدهداشت.

کمتـرنبـود.آنـانبـهتأویلهایـی کریـمانجـامدادنـد،خطـرش بـارۀقـرآن آنچـهاینـاندر

زنجیـرۀ جـا آن و جـا ایـن  از  و پرداختنـد تعالـی خـدای کتـاب آیـات  در تحریفگرانـه

گرفتـار بـدان کـهمسـلمانان آمـد فراهـم افسـانههایی و وخرافـات حدیثهـایسـاختگی

گشـتندواشـتباهاتدرهـمپیچیـدهوشـبهههایسـختدرمیانشـانرواجیافـتوجمـال

پیشـین  نویسـندگان کتابهـای از بسـیاری سـاخت. ناهنجـار و زشـت را پـاک  شـریعت

بـرای بـردیـنوشـّری گـران بـاری کـه گشـت،چنـدان کنـده آ ایـنمطالـب  از نیـز وپسـین

راهجنبـشوپیشـرفتایشـانوسـاحیدردسـتدشـمناناسـام   مسـلمانانومانعـیدر

گرخـدایتعالی وبازدارنـدۀدسـتیابیبـهبسـیاریازحقایـقتاریخـیوعلمـیودینیشـد.ا

گرامـی،گروهیازپیشـوایانبرگزیدۀنیک ایندین ازسـررحمـتبـرایـناّمـتونگاهبانـیاز

کشـیدنخـّط کسـازیروایتهـاو بـهنقـدسـندهاوپا تـا راتوفیـقنمیبخشـید مسـلمانان

بطـانبـرباطلهـاوممنـوعسـاختنروایـتازهـربدعتگـذاردراسـامپردازنـد،دیگـرازآن

بـه وزالل پـاک بـهصورتـی ورسـولخدا؟ص؟ آورده قـرآنحکیـم کـه چهـرۀدرخشـاناسـام

یارانشرساندهبود،نشانینمیماْند.«

یـخاسـامومحـو ایـناسـتدرددلاسـتاْدصـادقوحسـرتوآهـشبـرایتباهـیتار

دروغهـا  و افسـانهها بـا پـاک نمـودنچهـرۀشـریعت زشـت و تاریکـی زیـرالیههـای  حقایـق

وسخنانباطل!بهحقسوگندکهویبیانیخوبونیکوآورده_وپیشاهنگبههمسفرانش
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زنجیرهـایحدیثهـای بسـتگانهمـان پـا و ازدسـت بینـوا ایـن اّمـاخـود نگویـد_؛ دروغ

کـهمسـلمانانبـدانگرفتارنـدوپردههـایتاریکـیاوراازرسـیدن سـاختگیوخرافاتـیاسـت

بـهحقایـقتاریخـیوعلمـیودینـیبازداشـتهوپنهـانسـاختنحقیقـت،ویرادردسـتیابی

ُکنـدنمـوده؛پسبهحقنائلنگشـتهوایناندیشـه،او یـخوحدیـثصحیـحوتابنـاک، بـهتار

 راحّتـیبـهانـدازۀتـارمویـی،درحـّلپیشـامدهاومشـکاتسـخت]تاریخـی[یارینرسـانده 

وراههایموّفقّیترابرایشروشـننسـاختهوبهراهروشـِنآشـکاررهنمونشنکردهاسـت.ای

کاشوایکاشاوسـخنانهمـانپیشـوایانبرگزیـدۀنیکـورادرنقـدسـندهابـاجـرحوتعدیل

یـانآنهـامـوردتوّجـهقـرارمـیدادوبدانهـاعمـلمینمـودوآنهـارامیـزاننظـرخویـش راو

کاشاوبـرایـناّمـت کاذیـبودروغهـاینگاشـتۀویباشـد! میسـاختتـامعیـاریبـرایا

رحـممـیآوْردوحـالایـندیـنگرامـیرارعایتمینمود،همچنانکهآنانکردند؛وبهتألیف

خویشنمیافزودوهمانافسـانههایکهنۀپیشـینیانراپسازگذشـت1300سـال،دیگربار

تکرارنمیکردوتازهنمیساخت!

کتابشآمیختۀهمانزنجیرۀ که دوپیبردنبهاین
ّ
آیاویپسازدستیابیبهاینمجل

باخیزوحلقۀباطلاسـتکهآنپیشـوایاِنبرگزیدهوسـتودۀخوداوآنهاراباطلدانسـتهاند،

انگشـتندامـتبـهدنـدانمیگـزدوازراهوروشروشـنحـقپیـرویمیکنـدیـاهمچنـانبـر

کارنامۀتاریخشپافشـاریمیکندوبه کتابشیا ماندندرسـیاهیهایفراگیرندۀصفحات

گمراهـیوسـرپیچیازحـقادامـهمیدهـد؟وتوفیقجزازخداوندنیسـت!

کتاب »انصاف عثمان«

سـراب از اسـت، بـک المولـی جـاد احمـد محّمـد اسـتاد نگاشـتۀ کـه کتـاب ایـن

فریبندهتروازنشـانههایانصافتهیاسـتوایناسـتادآنرااززنجیرۀخبرهایمخفیانه

یـخ کـردهاسـت؛هرچنـدبـهاّدعـایخویـش،تار گـردآوری راهیافتـهوروایتهـایسـاختگی،

بررسینمودهاست! زندگیعثمانرابااحتیاطوحذر
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یـخزندگـیعثمـانوروزگارویوشـورشبراورا وی)دیباچـۀکتابـش:ص4(گویـد:»مـاتار

مـوردمایههـای بـادیـدانسـانمحتـاطنسـبتبـهخبرهـایمخفیانـهراهیافتـهوهوشـیاردر

یـدادرابـهانگیزههـاوعوامـلاصلـیآنبازگرداندهایـم،هرچنـد عبـرت،بررسـینمـودهوهـررو

شبهههایسختآنرادربرگرفتهباشند.

گفتهانــد،بســندهنکردهایــم؛بلکــهدیــدرسخــودرابــهفراســویآن مــابــهآنچــهموّرخــان

گســتردهوشــخصّیتعثمــانراتحلیــلنمــودهورشــتههایپیونــدآنرابــاشــورشبــرضّدوی

ــروتبرخــوردار ث ــاهو رف از آنروزگار کــهدر ــم تبییــنســاختهووضــعمســلمانانراپژوهیدهای

ــا ب ــامــردمغیــرعــربدرمیآمیختنــدو ب گــونروانمیشــدندو گونا گشــته،درســرزمینهای

احــوالمــردم بــهُخلــقوخــویآنهــادرمیآمدنــد.نیــزبــهپژوهــشدر آنــانازدواجمیکردنــدو

یاســتپرداختــهوپیونــدآنرابــامّتهــمســاختن قریــشوچنددســتگیوســتیزایشــانبــرایر

کــهدشــمنانعثمــانواســامدرهمــهجــایبــهمیــراث خلیفــهنشــاندادهوفتنــهایرا

ــانآن کــردهوعلــلوعوامــلنمای ــالوتصفیــه ــد،روشــنســاختهوهمــۀاینهــاراغرب نهادن

اینهــادرآوردهایــم. فتنــهرااز

مـانـهازایـننکتـهغفلـتکردهایـمکهمایههاینکوهشبرعثمانرایادنماییـمونهآنجا

کـهسـزاوارانصـافاسـت،بـهسـودویداوریکنیـم.عثمـانرامیسـزدکـهدرپژوهـشپیرامـون

کـهحّقـشرازیـرپـانهادنـد  کتـابنگاشـتهشـود؛زیـراخلیفـهایبـود  خـودشوروزگارشدههـا

 ودرقضـاوتبـرویسـتمکردنـد_بـاآنکـهدارایپیشـینۀروشـنوفضیلـتواصاحـاتبود_ 

وروزگارشدورۀگذاروپریشانیوانقابهایسیاسیواجتماعیبهشمارمیرود�

لغـزشدورمانیم،چون کـههمۀجوانبراوارسـیمواز گـرچـهبسـیارکوشـیدهایم البّتـها

یـده،امیـد کوتاهـیمیبینیـم،اّمـادررأیخویـشاجتهـادورز خـودرادرمعـرضاشـتباهو

کـهاندرزهـاو یـخمسـلمانان ایـندورۀتار از کـهتوفیـقیافتـهباشـیمتـاچهـرهایآشـکار یـم دار

عبرتهـادرآناسـت،نشـاندهیـم.وازخـدابایـدیـاریجسـت!«
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ایـناسـتسـخنپراکنیویونیکباطنـیاشوتـاشواصـرارشدرتوفیـقیافتـن؛اّمـا

کـهشـبانهدرپـی کـهدرفراهمسـازیوتألیـفمطالبـشهمچـونهیزمکشـیاسـت میبینیـد

کورکورانـهوبیهیـچ گـردآوردهاسـت.وی هیـزمرفتـهوهـرخشـکوتـریرادرپشـتۀخویـش

دّقـتورزیوژرفکاویگامبرمـیداردودرمطالـبتفّقـهنمـیورزدوآنهاراخوبدرنمییابد 

گاهنماید  مآ
ّ
ودرکارخـودبـاعلـمبـهاحادیـثهمـراهنیسـتتـاویراازحدیـثصحیـحمسـل

کهحقوباطلرافرارویش وحدیثظاهْرآراستۀدروغرانشانشدهد.نهازبصیرتیبهرهدارد

بازشناسـاَندونهدانشـیسـودمندکهویراپیشبرده،بهرسـتگاریوتوفیقهدایتشنمایدو

کهاو کهازورطههایسـختآنمعرکههایدشـوارنجاتشبخشـدونهگامیاسـتوار نهفقهی

گزافههاییجوالن گرداَند.پسدرمیدانهمان رابهمایۀنجاتشازآنحقایقپنهانرهنمون

مپنداشـتهودرآرایخویـشبـه
ّ
کـهطبـریوجـزاوآوردهانـد؛وآنهـارااصلهـایمسـل داده

فضیلتهاییتکیهنمودهکهپرداختۀدسـتکسـانیاسـتکهیابهامویاننسـبمیرسانند 

گرچـهدررأیخویـشاجتهـاد کـهوی گرایـشدارنـد.جـایانـدوهبسـیاراسـت ویـابـهآنـان

کوشـیدهتـاهمـۀجوانـبراوارسـد،بـه کاممانـده؛وهرچنـدبـهاّدعـایخـودبسـیار یـده،نـا ورز

آرزویـشنرسـیده؛وازایـندورۀتاریـخمسـلمانان،چهـرهایپیچیـدهودشـوارنشـاندادهکـهاز

هرگونهاندرزوعبرتتهیاست.

ویدربارۀعبداهللبنسـبأسـخنگسـتردهوهمۀآنآشـوبهاوانقابهارابهاونسـبت

دادهواوراسرچشـمۀاندیشـۀانتقـادوعیبجویـیازخلیفـهدرسـرزمینهاوتنهـابنیـانآن

شـمردهوبیشـینۀصحابـهرادنبالـهروبیاختیـاربانـگآنبدعتگـذاربیبـاکوحقپوشـِیآن

یهـودیپردهدریـدهدانسـتهاسـت.درهمـانکتـاب)ص42(گویـد:»درایـنجـا،ابنسـبأرخنهای

بـراینفـوذدرایـنپیرمـردپارسـا_مقصودشابوذراسـت_درمتـاعدنیامییابـدوآرایخویشرا

درمجلـسویرواجمیدهـدواورابـرضـّدحکومـتبرمیانگیـزدوبـهدشـمنیبـاتوانگـران

تحریکمیکند.ویبهابوذرمیگفت:›ایابوذر!آیاازمعاویهدرشـگفتنیسـتیکهمیگوید:

گویاویمیخواهداموالراازمسـلمانان مالازآِنخداونداسـت؛همهچیزازآِنخدااسـت؟
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گرداَند!‹پسابوذردعوتبهسوسیالیسمافراطی بهخوداختصاصدهدونامایشانرامحو

کـردتابهفقیـرانیاریرسـانندواموالخویش  کـهتوانگـرانرااجبـار نمـود،بدیـنسـان راآغـاز

گذارنـد؛واحسـاناسـامبـهفقیـرانرادسـتمایۀسـتاندنمـالازصاحبانـشقـرار رابـهآنـانوا

داد،حـالآنکـهقصـداسـامچنیـننیسـت،بلکـهچنـانکـهخدایتعالـیفرمـوده،:›و آنان 

کـه در مال هاشـان سـهمی اسـت معلـوم بـرای دریوزه گـر و بی بهـره ]کـه دریوزگـی نمی کنـد[.‹]معـارج/24- 

25[....«اینافزونبرزکاتشرعیاست.

کـهمصریـان اّمـاعّمـار؛ویبـهسـویمصـرروینمـود گویـد:»و نیـزهمـو)همـان:ص61(

کاسـتیرابهاوتهمتمیزدند. رادشـمنمیداشـتندوبیپروایانههرعیبو کمآندیار حا

یـکوغبارآلـود،اورابا پیـروانابنسـبأتوانسـتندبـاکاردانـیومهـارتخویـش،درفضـایتار

کینـهایداشـت؛ سـخنانآراسـتۀباطـلبفریبنـد.البّتـهویدرجـانخویشـتننیـزازعثمـان

کـهبـاعّبـاسبـنعتبـةبـنابیلهـببـهدشـنامدهیپرداختـهبـود،خلیفـهحکـم گاه زیـراآن

ایـنروی،نـزدخلیفـهبازنگشـتواوراازآنچهدیده کـردهبـود.از بـارۀویجـاری خـدارادر

یـد.« گرو بـههـوادارانابنسـبأ گاهنسـاختو بـود،آ

کــهاســتادتوانســتهنمایانــشســازد!ایــن  ایــناســتصفحــهایازآنچهــرۀآشــکار

آیــاخواننــدگان اســت! عبرتهــا و اندرزهــا دارای وی اّدعــای بــه کــه هدفــی آن اســت

از کــه میگویــد ســخن عّمــار و  ابــوذر کــدام  از  گزافهپــرداز بســیارگوی ایــن کــه میداننــد

بــارۀآندواعتنــانمــیورزد؟نمیدانــمچــرا تندگوییهایــشدر گفتههایــشپــروانــداردواز

کــهنّقــادانبینــادرآنســرگردان ایــنمــردخــودرادرگیــرآنبحثهــایپیچیــدۀخطیــرنمــوده

احــوالبــزرگانوشــأنبرجســتگان گاهــیاشاز میشــوند!چــرابــانظــربــیارزشوکممایــهوناآ

ــاروحّیــاتانســانهایبرگزیــدهوصحابــۀشایســتهوجایــگاهدینــی اّمــتوناآشــناییاشب

ایــنمباحــثدرونگشــتهاســت؟چــرابــادوریاشازعلــمدرایــۀحدیــثودانش ایشــان،در

تاریخ،بدینپژوهشهاواردشدهاست؟ دینوژرفکاویدر

فردمحبوبش]=عثمـان[دامنهّمت میبینیـدکـهویبـاهمـۀتـوانخویـشبهدفـاعاز
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کتـاب بـهکمـرزده،هرچنـدبـاعیبجویـیازعـادالِنصحابـهیـاصحابـۀعـادل!مـادرهمیـن

کهاینسـخنسـاختگی بارۀابوذرپرداختیمونشـاندادیم گفتارویدر )349/8(بهتبیین

یـخوحدیـثبدانهـااعتمـادنکننـد.نیـزدرهمین کـهکارشناسـانتار راکسـانیپرداختهانـد

کـهویهرگـزبـهسـویمصـر گفتیـموآوردیـم بـهتفصیـلسـخن بـارۀماجـرایعّمـار ـد،در
ّ
مجل

رافراتر کـهاسـتادبـدانتکیـهکرده،سـندیدرسـتنـدارد.ماشـأنعّمـار نرفـتوایـنسـخن

کینـهبـهدل بـارۀخـود کـردنحکـمخـدادر کسـیبـهسـببجـاری کـهاز ایـنمیدانیـم از

نازلگشـته، بـارۀعّمار گیـرد!آیـااسـتادایـنرأیمفّصـلخـودرابـاآیـاتکتـابحکیـمکهدر

گفتارهایـی کتابهـا،ایـنسـخنانرسـولخدا؟ص؟ودیگـر نمـودهاسـت؟درمیـان سـازگار

کـهبـاایـنیاوههـاسـازگارینـدارد:»همۀوجود ـد)ص20-28(گذشـت،آمـده
ّ
کـهدرهمیـنمجل

باحقاسـتوحـقباعّمار؛ ایمـاناسـت.«ونیـز:»هماناعّمار از تـاکـفپایـشسرشـار عّمـار

بـرعّمارعرضهنشـود،مگـرآنکه گـردد.«ونیـز:»دوکار نیـزبـاآن گـردد،عّمـار هـرجـاکـهحـق

کاملتریـنودرسـتتریِنآندورابرگزینـد.«

اسـتاددرتوجیهکارهایخلیفهسـخنانیباگندهگوییآوردهکهالبهالیشدسیسـههای

و اسـت گشـته پنهـان آرایشیافتـه سـخنان از پـردهای بـا تاریخـی حقایـق و نهفتـه پنهـان

کتاب)ص35(  گریزیازچشـمپوشـیدنازآنندارد.ویدرآن سـادهدالنآنرامیپذیرند؛واو

کـهولیـدبـهسـال25هجـرییعنـینخسـتینسـالازحکومـتعثمـان، ماسـت
ّ
گویـد:»مسـل

بـهکارگـزاریبرگزیـدهشـد؛وناقـدانوموّرخـاناجماعدارندکهعثماندرشـشسـالنخسـت

کـههـدفویرعایـتمصلحـت کـهسـزاوارانتقـادباشـد؛زیـرابـرآننـد حکومتـشکارینکـرد

همـگانوسـپردنمنصبهـابـهافـرادشایسـته،خـواهدوروخـواهنزدیـک،بـود.«

کــهنســلدرنســلاز اّتفــاقنظــروهمداســتانی،شــیوهایاســت اّدعــایدروغاجمــاعو

کاموحدیــثوتاریخشــان کتابهــایفقــهو پیشــینیانبــهپســینیانایــنقــومراهیافتــهو

ــیالملــل  ــیتألیــفابنحــزم،الِفَصــلف
ّ
المحل ــهدر ک ــزاســت.هــر ــنشــیوۀنفرتانگی ای کنــدهاز  آ

الّنهایــهتألیــفابنکثیــر،نیــکنظــر والنحــلتألیــفهمــو،منهــاجالّســّنهنگاشــتۀابنتیمّیــه،و البدایــةو

کنــد،صدهــااجمــاعاّدعایــِیسســتبافتهرامییابــد.ایــناســتادنیــزازهمــانافــرادامیــنبــر

)353(



407 زنجیرۀحدیثهایساختگیدربارۀماجرایخانۀعثمانوپاکوبیگناهشمردنوی؛وتأّملیدرآنها

کــه گمــاننداشــته گویــا گرفتــه، گنجینههــایدانــشودیــنپیــروینمــودهوراهایشــانراپــی

ــاازپیامدهــایناپســندســخنش ــهســراغشخواهــدآمــدی کاوشوحســابگریب روزیقلــم

هیچپروانداشتهاست!

کـهولیـدبهسـال25بهکارگماشـتهشـد؟اینچیزینیسـت کجـاهمـگانپذیرفتهانـد

بـدان )]251/4[ الملـوک:47/7 و مـم
ُ
األ یـخ )تار طبـری کـه عمـر،چنـان بـن جـزسـخنسـیف

یـخ]230/2[(نیـزآنرابـهبرخـی تصریـحنمـودهوآنراباطـلشـمردهوابناثیـر)الکامـلفـیالّتار

ضعیـف  اسـت فـردی سـیف کـه دیدیـد )84/8( کتـاب همیـن در اسـت. داده  نسـبت

نـزد چـه آن دانسـتهاند. مـردود را کـهحدیثـش کفـر بـه مّتهـم و  وحدیثسـاز بیاعتبـار و

آمـد.نیـزکجا کار کـهولیـدبـهسـال26بـر موّرخـاننظـریمعتبـربـهشـمارمـیرود،ایـناسـت

کـه کـهنخسـتینسـالحکومـتعثمـان،سـال25باشـد؟جـزایـننیسـت صحیـحاسـت

بعـدبـاعثمـانبیعـتنمودنـد؛پـس اواخـرذیحّجـۀسـال23وفـاتیافـتوسـهروز عمـردر

نخستینسالحکومتعثمان،سال24بودهاست.

نیـزکجـاوچگونـهناقـدیـاموّرخـیرارسـد_چهرسـدبههمۀناقـدانوموّرخان_کهشـش

وناهنجـار  ورفتارهـایاحساسـی ازشـرهاوباهـا پـاک را سـالنخسـتحکومـتعثمـان

گونـه کـهصفحـاتتاریـخاودرهمـانسـالهاازایـن کارهـایشـگفتویدانـد،حـالآن و

خطاهـاوگناهـانسـیاهاسـت؟تاریـخازهمـانروزنخسـتکهویبرتختخافتنشسـت 

 و]ازشـکمبارگی[درپهلوهایـشبـادافکنـدومیـانسـرگینافکنـدنوعلـفچریـدندرآمـد 

وشدبود،لغزشهاوگناهانیازاوثبتنمودهکهدرخوِرگذشتنیستند؛ازجمله:

گرفـتوعبیـداهللبـنعمـرراقصـاص 1.چـونبـهخافـترسـید،قصـاصرانادیـده

یـک کـههرمـزانوجفینـهودختـرابولؤلـؤراکشـتهبـودوهمـۀمهاجـرانوانصـار ننمـود،بـاآن

کتـابوسـّنتقصـاصنمایـد؛اّمـاعمـروبـن کـهاورابـهاسـتناد صـداتشـویقشمیکردنـد

گشـت.ایـننخسـتینشیشـهای رأیـشبازگرداْنـدوخـونآنبیگناهـانهـدر العـاصاورااز

کهازهنگامحکومتیافتنعثمان،دراسامبهدستاوشکستهشد. بود
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کهرسولخدا؟ص؟  2.چونویخافتیافت،برفرازمنبرشدودرهمانجاینشست

مینشستوابوبکروعمردرآنننشستهبودند.ابوبکریکپلهپایینترازآنوعمریکپله

پایینترازابوبکرمینشست.پسمردمدربارۀاینکارعثمانبهچونوچراپرداختندوبرخی

گفتند:»امروزشّرزادهشد!«)تاریخیعقوبی:140/2]162/2[؛البدایةوالّنهایه:148/7]167/7[(

کـهرانـدهشـدهولعنـت 3.ویپـسازرسـیدنبـهخافـت،حکـمبـنابیالعـاصرا

زمرۀ کاردر گشـتۀپیامبـرپـاکبـود،بـهمدینـهبازگرداْندواودرآنجابماْندتادرگذشـت.این

کتـاب کـهماجرایـشدرهمیـن بـود،چنـان او مایههـایاعتـراضبـهعثمـانوعیبگیـریاز

گذشـت. )242/8و254و258(

کارگماشتوسعدبنابیوّقاصراکهازدهتِن 4.اوولیدبنعقبهرابهسال26/25بر

بشارتیافتهبود،ازکاربرکنارنمود.اینازنخستیناعتراضهابرعثمانبود)ُدَولاإلسام:9/1 

کارهاراازجملهشرابنوشیمرتکب ]ص13[؛البدایةوالّنهایه:151/2]169/7[(وسپسولیدآن

شدوخلیفهازحدزدنشبازایستاد.بههمینکتاب)120/8-125(بنگرید.

5.آنچـهراولیـدازبیـتالمـالمسـلمانان،ازعبـداهللبـنمسـعودوامگرفتـهبـود_آنگاه

کوفـهدرآمـدوابنمسـعودسرپرسـتبیـتالمـالبـود_بـهویبخشـیدو]ابنمسـعودبـه کـهبـه

عثمـاناعتـراضکـرد[تـاآنجـاکـهبـرابنمسـعودخشـمگرفـتواورابرکنـارنمـودوچهـارسـال

مسـتمّریاشراقطعسـاختتاآنگاهکهابنمسـعوددرسـال32وفاتنمودودراینفاصله،

دآمد.همینازمایههایاعتراضاّمت ّ
میاناووخلیفهماجراهاییگذشـتکهدرهمینمجل

بهخلیفـۀخودشـانبود.

کـهدرالبدایـةوالّنهایـهتألیـف 6.ویدرآغـازخافـتخویـش،اذانسـومراافـزود؛چنـان

ابنکثیـرآمـدهومـادربـارۀایـنبدعتـشبهتفصیـلدرهمینکتـاب)125/8- 128(سـخنگفتیم.

گروهــیراخریــد،اّمــا گســترشدادوخانههــای 7.اومســجدالحــرامرابــهســال26

کــرد  فــروشخانههاشــانســرباززدنــدوویخانههاشــانرابــرسرشــانخــراب  دیگرانــیاز
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بیــتالمــالنهــاد.پــسایشــانبــرعثمانبانــگبرآوردندواوفرمانحبسشــان وبهــایآنرادر

ــه گســتاخنســاختهاســت!«ب ــرمــن ــاریامشــماراب گفــت:»چیــزیجــزبردب کــردو  راصــادر

کتــاب)129/8(بنگریــد. همیــن

8.وییکپنجــمغنیمتهــاینبــرددومافریقــارابــهمــروانبــنَحَکــمبخشــید؛وایــن

کتــاب)257/8- کــهدرســال27هجــریرخداد.بــههمیــن گناهــانخلیفــهبــود بزرگتریــن از

260(بنگرید.

کهبایدشکسـتهمیخواْند، رادرجایی گزاْردوهمانسـالنماز 9.اوبهسـال29حج

الّنهایـهتألیفابنکثیـر)154/7]173/7[(آمـدهوتفصیلاین البدایـةو کـهدر تمـامخوانـد؛چنـان

بدعـترادرهمیـنکتـاب)98/8- 119(یادنمودیم.

10.یکپنجمغنیمتهاینبرداّولافریقارابهعبداهللبنسـعدبنابیسـرحبخشـید.

بـههمینکتاب)279/8(بنگرید.

گناهـانولغزشهـایدیگـرازویدرهمـانشـشسـالنخسـتخافتـشسـرزد نیـز

گـوشخویـش انتقـادمیسـازد؛اّمـاویازهمـانروزنخسـت کـههـریـکازآنهـااوراسـزاوار

او کـهرااز انـدرزهـرنصیحتگـوبسـتوبـدانعنایـتنکـرد،بلکـههـر رابـرنقـدهـرمنتقـدو

بـهشـکنجۀسـختدچـارسـاخت.درهمیـنحـال،رشـتۀ عیـبمیجسـت،تنبیـهنمـودو

کارهـارابـهدستشـانسـپرده،آنراتنهـاراهحـلمشـکات کلیـد رابـهبنیامّیـهدادهو امـور

ُکنـد را منکـر از کننـده نهـی و معـروف بـه کننـده امـر منتقـداِن آن حرکـت و میدانسـت

کـهمملکـتبرضّدویبسـیجشـدوکینـهاشدرقلبهـاجایگرفت   سـاختهبـودتـاآنجـا

اندازۀوصلهوپینهبیرونشد. وشکافاز

کــه ایــنروزگارســببشــده کــهپیشــرفتفرهنگــیمصــردر گمــانقــویمــنایــناســت

بنویســند  بــارۀعثمــانوپشــتیبانیازفضیلتهــاومایههــایبرتــریاشبســیار  اســتادانشدر

بــههــمبافتــنســخنانوآرایــشســخن،در بــاآمیختــنو کننــدو یــادهروی ودرســتایشاوز

)355(
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ــان ــرزب ــدوســخنانآراســتۀناراســتب باطــلپردازن ــار گفت ــه ب کننــدو اومبالغــه ــتاز حمای

راننــد.ایشــانایــنکارهــارامیکننــدتــاســاحتخویــشراازآنچــهپیشینیانشــاندرشــورش

کردنــد،پــاکســازند؛زیــراآنرامایــۀبدنامــیپیشــینیانوپســینیانخــودمیداننــد بــرخلیفــه

یــخمصــرومصریــانراســیاهنمــودهاســت.اّمــاآیــاایــنآرزویپســینیانبــاچنیــن کــهچهــرۀتار

کــهرنــگولعــابدروغیــنبــهآنزدهشــده،بــرآوردهمیشــود؟چــهبســا نگاشــتههایباطــل

گنــاه،توبــۀخویــشرا کــهخواســتندبــا گذشتگانشــانباشــد کار ایــننیــزهماننــدهمــان

کننده.«]بقره/78[ گمان  کتاب ندانند مگر آرزوهای باطل و نیستند جز  تحّققبخشند:»از 

نگاهی به کتاب های دیگر

بـرهمیـنروالقیـاسکنیـدکتابتاریخالخلفاءتألیفاسـتادعبدالوّهابنّجارراکهسرشـار

اسـتادعمرابونصر کتاب»عثمان«از گمراهههایرواییولغزشهایتاریخیاسـت؛ونیز از

راکـهچیـزینیسـتجـزتـازهسـاختنآنچهشـیخمحّمدخضـریبرپایۀروحّیـاتامویاش

کتـابخضـری ایـرادپژوهنـدگاندرآن سـاختهوپرداختـهاسـت.پـسهـرچـهمایـۀنقـدو

باشـد،همـانراعمـرابونصـرباسـخنباطـل،آبورنگدادهاسـت.

کتابتاریخالخلفاءالّراشدینازاستادسّیدعلیفکری_کهبخشسومازکتاباحسنالقصص

کـیقلـماو کـهازسـامتنفـسوپا تألیـفاواسـت_مایمتریـننگاشـتهدرایـنموضـوعاسـت

حکایـتدارد.هرچنـدویایـنکتـابراازهمانزنجیرههایآفتزایحدیثهایسـاختگی

فراهـمآورده،بـهبحثهـایخطرنـاکدروننگشـتهودرمعرکههـایتاریـکپـایننهـاده،یعنی

همـانبدعتهـاوباهـایبـزرگکـهمایـۀنکوهشخلیفهگشـتوسـخنانیکهدربـراءتوی

ازایـنناپاکیهـاگفتهانـد.گویـاویشـرححـالخلیفـهایرانگاشـتهکـههمـگانبـهبزرگـیاش

گویـا گشـتهاند! بـاویهمداسـتان سرسـپردهوهمـۀاّمـتازهمـۀجنبههـای]فضیلـت[او

گـوشاونرسـیدهوآنچـه گوهـاورّدوقبولهـاونقدهـاودفاعهـابـه گفـتو هیـچیـکازآن

کـه ماسـت
ّ
کرامـتطبـعوسـامتنفـسوینگاشـته،اصولـیمسـل درفضیلـتخلیفـهو
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ایـنسـخنانراخواهیددانسـت؛پـسپیشاز هیـچرّدونقـدینمیپذیـرد.اّمـامیـزاناعتبـار

پایـانیافتـنوحـی،درخوانـدنقـرآنشـتابنکـن!

بارۀفضیلتهای کتاب)ص163(احادیثیسـاختگیرادر اسـتادسـّیدفکریدرهمین

کـهازپژوهشخویشبدین عثمـان،بیهیـچبررسـیوژرفکاویورّدوقبـولآوردهتـاآنجـا

وآرامـش گشـودندوقـرار کـهمسـلمانانآنسـرزمینهارا آنپـس نتیجـهرسـیدهاسـت:»از

یافتنـدونعمتهـاواموالشـانبسـیارگشـت،بـهعیبجویـیوانتقـادازخلیفـهپرداختنـد؛

بـهجـایآنـان نمایـدو کـهبرخـیوالیـانرابرکنـار ایـندیـدهبـود کـهمصالـحاّمـترادر چـرا

آوَرد.پـسمـردمبـراوگمانهایـیبردندکه کار مردانـیکفایتمنـدازخویشـانوبسـتگانشبـر

کـه گاه آن تـا کـرد پیـدا بیـخ فتنـه  کار و یافـت گسـترش فتنـه سـپس و بـود؛ مبـّرا آن  از

کوفـهوبصـرهومصـرهمزمـاندرآمدنـدوخواهـانبرکنـاریعثمـانیـاعـزل هیأتهایـیاز

کارگزارانویدرآنسرزمینهاشدند.

کارگـزاران کـهخواسـتۀآنـانبـرایبرکنـاریبرخـیاز گونـهایدرآمـد سـرانجاموضـعبـه

 پذیرفتـهشـد.بـرایـنپایـه،مصریـانمحّمـدبـنابیبکـرصّدیـقرابـهامیـریخـودبرگزیدنـد 

وعثمـانحکـمکارگـزاریویرابرایشـاننوشـت.پـسبـارسـفرازمدینـهراهمراهامیـرتازۀخود

بـرشـتریازشـتراناودیدنـدکـهغام بسـتندودرراهبودنـدکـهیکـیازغامـانخلیفـهراسـوار

آنراپیـشمیتازاْنـد.ویرانـگاهداشـتندوبازرسـیاشنمودنـدوبـااونامـهایبـهُمهـرخلیفـه

ابنابیبکـر  ›هـرگاه یافتنـد: مضمـون ایـن بـا ابوسـرح بـن[ ]سـعد بـن عبـداهلل بـه  خطـاب

وهمراهانشنزدتورسیدند،برایکشتنآنانحیلهایبیندیش!‹

بـهخلیفـهنشـاندادنـد. را بـهمدینـهبازگشـتندوآن  گرفتنـدو آنگاه،ایشـاننامـهرا

گاهـیداشـتهاسـت. آنآ نـهاز نـهبـدانفرمـاندادهو کـردهو کـهنـهچنیـن اوسـوگندخـورد

گفتنـد:›ایـنبدتـراسـت؛ُمهـرتـوراهمـراهیکـیازشـترانتوغامانـتمیگیرنـد  پـسآنـان

او گشـتند!‹سـپساز کارشچیـره کـهدیگـرانبـر کسـی گاهنمیشـوی!تـونیسـتیجـز تـوآ و
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یـانویسـندۀنامـهرابهآنانسـپارد؛اّماویسـرباززد. گیـردو کنـاره کـهیـاازخافـت خواسـتند

کننـد؛واورادرخانـهاشبـهمحاصـرهدرآوردنـد  کـهمحاصـرهاش پـسهمـگانبـرآنشـدند

بـرویبسـتند.سـپسانقابیـونبرآشـوبیدندوقیـلوقـالبـاال وغـذاوآبراچندیـنروز

گرفـت.برخـیازصحابـهازخلیفـهخواسـتندتـااجازهدهـدازویدفاعکننـد؛واونپذیرفت 

کـهبـهغامانشکهبرایدفـاعازویمهّیـابودند،گفت: وهیـچکـسرااجـازهنـدادتـاآنجـا

بـه را کار،خـود ایـن بـا آزاداسـت!‹وی کنـد، نیـام  رادر کـهشمشـیرش ازشـما یـک ›هـر

بـراودرون آنبدنهـادانازدیـوارخانـهبـاالرفتنـدو سرنوشـتتسـلیمنمـود.پـسبرخـیاز

بـهتـاوتسـورۀ برابـرشقـرارداشـتواو کـهقـرآندر بـهقتلـشرسـاندند،حـالآن شـدندو

کهم اهلل‹ ]بقـره/137[]=پسبه �ی ک�ن س�ی بقـرهمشـغولبـود.پـسقطـرهایازخونشبـرعبـارت›�ن

راروزهداشـت.« کنـد[چکیـدواوآنروز کفایـت آنـان زودیخداونـدتـورااز

کتـابمـا،بـهبرخـیاز ـداز
ّ
گاهشـدنبـهمطالـبایـنمجل آ شـایدایـناسـتادپـساز

نادرسـت ناسـرهبازشناسـدودرسـترااز نوشـتهاشتوّجـهیابـدوسـرهرااز مـوارداشـکالدر

کـهحـقبـرایپیـرویسـزاوارتراسـت. کنـد؛ یابـدوحـقراپیـروی در

پیشـاپیشایناسـتادان،اسـتادتاریخمللاسـامیدردانشـگاهمصرومدیرآموزشگاه

کـهدر قـراردارد ـِفالمحاضـرات
ّ
قضـاوت]ودادرسـی[شـرعی،شـیخمحّمـدخضـری،مؤل

فریبگـری   در او نقـش و آوردیـم سـخنی کتابـش و او بـارۀ در )265  -249/3( کتـاب  همیـن

یِخدرسـتودوریاشازادبدینودانشوانسـانّیتراشناسـاندیم  وجنایتورزیبرتار

انبـانمطالبباطلاسـتوصفحاتش کـهکتـابوی،قوطـِیسـخنانیـاوهو ونشـاندادیـم

گـراسـام ازدروغوبهتـانونسـبتهایسـاختگیوآرایباطـلانباشـتهشـدهاسـت.پـسا

تاریخشچنیناست،اسامرابدرودباد!

ک؟ص؟ به عثمان سفارش پیامبر پا

ابومغیـــرۀ 1.احمـــد،پیشـــوایحنبلیـــان،)مســـنداحمـــد:86/6و149]126/7و214[(از
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ربیعـــةبـــنیزیـــددمشـــقی،ازعبـــداهللبـــن ولیـــدبـــنســـلیماندمشـــقی،از حمصـــی،از

ــودهاســـت: ــق،ازعایشـــه؟اهضر؟روایـــتنمـ ــیدمشـ ــیرقاضـ ــنبشـ ــانبـ نعمـ ــقی،از ــردمشـ عامـ

آمـــد، وی چـــون فراخواَنـــد. را بـــنَعّفـــان عثمـــان تـــا فرســـتاد را کســـی »رســـولخدا؟ص؟

کـــرد.چـــونمـــاچنیـــندیدیـــم،مـــازنـــانبـــهیکدیگـــررویکردیـــم رســـولخدا؟ص؟بـــهســـویاوروی

کـــهبـــرشـــانۀعثمـــانزد  گفتـــنبـــایکدیگـــرپرداختیـــم[.واپســـینســـخنویآنبـــود بـــهســـخن  ]و

تـــو گـــرمنافقـــاناز وفرمـــود:›ایعثمـــان!چـــهبســـاخداونـــدبـــرتـــوپیراهنـــیبپوشـــاَند!ا

مـــنآیـــی!‹وایـــنســـخن ـــابـــهدیـــدار تـــنبیـــرونســـازی،چنیـــننکـــنت کـــهآنرااز خواســـتند

ــارت رفتـ ــرا]در ــسچـ ــن!پـ ــم:›ایاّمالمؤمنیـ گفتـ ــهاو ــد:[»بـ گویـ ــود.«]راوی فرمـ ــار ــهبـ راسـ

گفـــت:›بـــهخـــداســـوگند!آنرا بـــاعثمـــان[بـــهایـــنســـخنتوّجـــهنکـــردهبـــودی؟‹عایشـــه

ــل ــفیاننقـ ــنابیسـ ــةبـ یـ ــرایمعاو ــخنرابـ ــنسـ ــنایـ ــتم.‹مـ ــادنداشـ ــهیـ ــرده،بـ کـ ــوش فرامـ

کـــهخـــودشبـــهاّمالمؤمنیـــننوشـــت: گاه نمـــودمواونقـــلمـــرانپذیرفـــت]وقانـــعنشـــد[تـــاآن

ــنرابرایـــشنوشـــت.« ــهایایـ نامـ ــهدر ــمبنویـــس!‹وعایشـ ــهایبرایـ نامـ ــنرادر ›همیـ

کهپیشـاپیشآناننعمانبن راویانسـنداینروایتهمگیشـامیوعثمانیهسـتند

گـروهسرکشـندهازحـق،بـا یدوزیـرپرچـم کـهبـرامـامزمـانخویـششـور بشـیرقـراردارد؛همـو

کـهنعمـان ویبـهنبـردبرخاسـت.ازقیـسبـنسـعدانصـاری،آنصحابـیبـزرگ،نقـلشـده

کـهدرتوضیحایـنروایتخواهدآمد،خـودآننیزدارای گمـراهوگمراهگـربـودهاسـت.چنـان

تناقضاسـت.

2.احمـد)مسـنداحمـد:114/6]165/7[(ازطریـقمحّمـدبـنکناسـۀاسـدیابویحیی،از

کـهوالـی پـدرشسـعید_پسـرعمویعثمـان اسـحاقبـنسـعیدامـوی_نـوادۀعـاص_،از

›از گفـت: عایشـه کـه دادهانـد خبـر »مـرا اسـت: نمـوده روایـت سـند ذکـر بـا بـود_ دمشـق

نیمـروز آغـاز کـهعثمـاندر رسـولخداسـخنربایـینکـردم،مگـریکبـار؛وآنهنگامـیبـود

بارۀزنانسـخنیگوید.پسحسـدوغیرتزنانه نـزدویآمـدومـنگمـانبـردمکهآمدهتادر

کـهفرمـود:“همانـاخداونـد مـرابـرآنداشـتتـابـهسـخنپیامبـرپنهانـیگـوشدهـم.شـنیدم
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تـنبیـرونسـازی.پـس تـوخواهـدخواسـتتـاآنرااز اّمتـماز پیراهنـیبـرتنـتمیپوشـاَندو

کـههمـۀدرخواسـتهایآنـانراجـزبرکنـاریازخافـت چنیـننکن!”چـونعثمـانرادیـدم

کهاینهمانسفارشرسولخدا؟ص؟بهاواست.‹« میپذیرد،دانستم

ــدانخــودعثمــانهســتندو ــدانخان ــانوفرزن ــت،اموی ــنروای ــانســندای ی بیشــینۀراو

ــد.از ــددیدی
ّ
ــارۀعثمــاندرهمیــنمجل ب ــهســخناورادر ک ــهعایشــهختــممیشــود ســندب

کســیایــنخبــررا کــهچــه گذشــته،روایتــیاســتمرســلوســندبریــدهومعلــومنیســت ایــن

باشد! بهسعیدبنعاصرسانده؛چهبسایکیازدروغگوهایحدیثساز

3.طبرانـی]المعجـماألوسـط:398/3[ازمّطلـببـنشـعیبازدی،ازعبداهللبنصالح،

ربیعـةبـنسـیفروایـتنمـودهاسـت: لیـث،ازخالـدبـنیزیـد،ازسـعیدبـنابیهـال،از از

کـهبرایمـانازعبـداهللبـنعمرروایتنمودکهرسـولخدابهسـوی »نـزدشـفیاصبحـیبودیـم

گردانیـدوفرمـود:›ایعثمـان!همانـاخداونـدپیراهنـیبـرتـوپوشـاَندومـردم عثمـانروی

کنـی،بهشـترا گـرچنیـن کـهبـهخـداسـوگند!ا کـهآنرادرآوری؛پـسچنیـننکـن خواهنـد

کـهشـترازسـوراخسـوزنبگـذرد!‹« نمیبینـی،مگـرآن

اسـت: گفتـه و نمـوده یـاد روایـت ایـن  از )]233/7[ الّنهایـه:208/7  و )البدایـة ابنکثیـر

»ابوَیْعلـٰیآنراازطریـقعبـداهللبـنعمـر،ازخواهرشحفصهاّمالمؤمنینآوردهوسـیاقمتن

حدیـثعجیـبوغریـباسـت؛وخـداداناتـراسـت!«

راویان سند

]العلـل  احمـد لیـث. احادیـث نگارنـدۀ مصـری، ابوصالـح صالـح بـن عبـداهلل یـک.

کارشبسـامانبـودودرفرجـامبـهتباهـیانجامیـد؛  آغـاز گویـد:»در  ومعرفـةالرجـال:213/3[

کـرد  یـاد او کـهپـدرماز گفتـهاسـت:»روزیشـنیدم  واعتبـارینـدارد.«عبـداهللبـناحمـد

گوید:»ابنمعیناوراثقهشـمرده؛ وویرانکوهیدواوراخوشنداشـت.«صالحبنمحّمد

گفتـهاسـت:»بـرحدیـثویخـّط اّمـانـزدمـنازدروغگویـاندرحدیـثاسـت.«ابنمدینـی
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اوچیـزیروایـتننمایـم.«احمـدبـنصالـحویرامّتهـموبیاعتبـار از کشـیدهامو بطـان

دانسـته؛ونسـائی]کتـابالّضعفـاءوالمتروکیـن:ص149[غیـرثقـهاششـمرده؛وابوزرعـهویرا

کهابوصالح گوید:»حدیثهاییرا دروغگوخواندهاست.ابوحاتم]الجرحوالّتعدیل:87/5[

ایـن کـه آنـم بـر مـن و شـمردهاند؛ ناهنجـار و زشـت بـس نمـوده، روایـت عمـرش پایـان  در

کـهابوصالـحبـااوهمنشـینبـود....«ابواحمـد حدیثهـاسـاختۀخالـدبـننجیـحاسـت

اسـت: گفتـه ]40/2 المجروحیـن: ]کتـاب ابنحّبـان و دانسـته بیاعتبـار را حدیثـش کـم حا

روایـات کـهاز افـرادقابـلاعتمـادروایاتـیآورده از »حدیثـشبـسزشـتوناهنجـاراسـتو

بـهدسـت اّمـااحادیـثزشـتوناهنجـارش بـود؛ اشـخاصثقـهنیسـت.خـودشراسـتگو

مینگاشـت  عبـداهلل بـاخّطـیهماننـددسـتخّط را آنهـا کـه  همسـایهایسـاختهمیشـد

ودرونخانـهاشمیـانکتابهایـشمیافکنـدوبدیـنسـانعبـداهللگمـانمیکـردکـهخـّط

خوداواستوآنهاراروایتمینمود.«)تهذیبالّتهذیب:260-256/5]225/5[(

کـهچـهچیزهایـیرادراحادیث دو.سـعیدبـنابیهـالمصـری.احمـدگویـد:»ندانـم

درمیآمیـزد!«ابنحـزماوراغیـرقویشـمردهوابنحجر)تهذیبالّتهذیـب:95/4]83/4[(گفته

بارۀویباشـد.« اسـت:»شـایدایـنسـخنابنحـزمبـاتکیهبرسـخنامـاماحمددر

گویـــد:»فـــراوانبـــهخطـــا ســـه.ربیعـــةبـــنســـیفاســـکندرانی.ابنحّبـــان]الّثقـــات:301/6[

گفتـــهاســـت:»درمیـــانحدیثهایـــشروایـــاتبـــسزشـــتوناهنجـــار میافتـــد.«ابنیونـــس

کـــهآنرانپذیرفتهانـــد.«1نســـائیاورا گویـــد:»حدیثهایـــیروایـــتنمـــوده اســـت.«بخـــاری

ضعیفشمردهاست.)تهذیبالّتهذیب:256/3]221/3[(

ابنعمـــر کلیـــببـــنوائـــل،از 4.احمـــد]المســـند:261/2[ازطریـــقســـنانبـــنهـــارون،از

آنفتنـــه،ایـــن فتنـــهاییـــادنمـــودوفرمـــود:›در روایـــتنمـــودهاســـت:»رســـولخدا؟ص؟از

کـــردمودیـــدمعثمـــانبـــن کشـــتهخواهـــدشـــد.‹پـــسدروینظـــر پوشـــیدهچهرهبـــهســـتم

الّنهایهتألیفابنکثیر:208/7]234/7[( َعّفان؟ضر؟ است.«)البدایةو

1.درهمانمأخذآمدهاست:»روایاتیبسزشتوناهنجاردارد.«)غ.(
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کهنسـائیضعیفشدانسـتهوسـاجیاوراضعیفو کوفهبود سـنانبنهارونازمردم

گفتهاسـت: حدیثشرابسزشـتوناهنجارشـمردهوابنحّبان]کتابالمجروحین:354/1[

یـانمشـهور راو از »حدیثـشبـسزشـتوناهنجـاراسـتوروایاتـیبـسزشـتوناهنجـار

کلیـببـنوائـلراابوزرعـهضعیـفدانسـته، دارد.«)تهذیـبالّتهذیـب:243/4]213/4[(نیـز

تهذیـبالّتهذیـب)447/8]401/8[(آمـدهاسـت. کـهدر چنـان

»جــّد اســت: آورده عقبــه بــن موســی طریــق از )]18/3[ 345/2 )المســند: احمــد .5

کــهدرحــالمحاصــرۀعثمــان،بــهخانــۀویدرآمــد  گفــت  مــادریام،ابوحبیبــه،مــراخبــر

او گفتــنمیخواهــد.عثمــانویرااجــازهدادو اواجــازۀســخن کــهابوهریــرهاز وشــنید

کــهفرمــود: گفــت:›ازرســولخدا؟ص؟شــنیدم برخاســتوپــسازســتایشوثنــایخداونــد

یارویخواهیدشــد.”یکی مــنبــافتنــهواختافــی_یا:اختــافوفتنهای_رو “همانــاپــساز

یــم؟”فرمــود:“بــهامیــن  کــسبگرو گفــت:“ایرســولخدا!آنگاه،بایــدبــهچــه مــردمبــهاو  از

ویارانش.”وبااینسخنبهعثماناشارهنمود.‹«

گفتـهاسـت:»تنهـا ایـنخبـریـادنمـودهو الّنهایـه:209/7]234/7[(از ابنکثیـر)البدایـةو

ایـنطریـق کـرده؛وسـندشبـسنیکـووحسـناسـت؛اّمـادیگـرانآنرااز احمـدآنراروایـت

نیاوردهانـد.«

کـهراویاشجـّدمـادریموسـی مـاوجهـیبـراینیکویـیسـندایـنحدیـثنمییابیـم

اویادنشـدهاسـت.آیاخردمندانه اسـت،یعنیفردیناشـناختهکهدرفرهنگنامههاهرگزاز

خـوب وی کـه آن حـال شـود، داده نسـبت رسـولخدا؟ص؟ بـه روایتـی چنیـن کـه اسـت

یعنـی بـود، خواهنـد فسـاد و تباهگـری  در همانندانـش و مـروان عثمـان، یـاران میدانسـته

اّمـتآنحضرت؟ص؟؟آیاروااسـتکهرسـولخدا؟ص؟  بنیامّیـهومردمـیپسـتاز فرومایـگاناز

برابـربرجسـتگانوعـادالِنصحابـۀشـورندهبـر اّمـتخـودرابـهپیـرویازچنیـنمفسـدانیدر

کهچنیندروغهاییبهپیامبربزرگواربستهشود! عثمانسفارشنماید؟حاشا
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6.ِترِمـذی]الّسـنن:586/5[ازطریـقسـعیدجریـری1،ازعبـداهللبـنشـقیق،ازعبـداهلل

کـهدر کـردبـافتنـهای بـنحوالـهروایـتنمـودهاسـت:»رسـولخدا؟ص؟فرمـود:›چـهخواهـی

همـهسـوِیزمیـنپیـداشـود؟‹گفتـم:›هرگونـهکـهخـداورسـولشبرایـمخواهند.‹فرمـود:›از

پـیآنمـردرفتـم  کـهآنروزویوپیروانـشبـرحـقخواهنـدبـود.‹در کـن؛  ایـنمـردپیـروی

فرمـود: گویـی؟‹ را ایـن رسـولخدا! ›ای گفتـم: و راچرخانیـدم او و گرفتـم را شـانهاش و

›آری.‹پسدیدمعثمانبنَعّفاناست.«

ایـنروایـترااحمـد)المسـند:109/4]82/5[(ازطریـقسـعیدجریـری،باهمانسـنِدیاد

کـهدرهمـهسـویزمیـن فتنـهای کـرددر کـهعبارتـشچنیـناسـت:»چـهخواهـی شـدهآورده

برایـم رسـولش و »نمیدانـم؛هرچـهخـدا گفتـم: نمایـانمیشـود؟« گاو هماننـدشـاخهای

آنپدیـدارمیگـردد،بـهگونـهای کـهپـساز فتنـۀدیگـر کـرددر خواهنـد.«فرمـود:»چـهخواهـی

گفتـم:»ندانـم؛هرچـه برابـرآنبـهناچیـزِیلگـدزدنخرگـوشاسـت؟« کـهفتنـۀنخسـتدر

کنیـد!«درآنحـال،پشـتمـردی ایـنپیـروی خـداورسـولشبرایـمبرگزیننـد.«فرمـود:»از

گردانیـدم  گرفتـموچهـرهاشرابـهسـویرسـولخدا؟ص؟  بـهمـنبـود.پیـشرفتـموشـانهاشرا

گفتم:»این؟«فرمود:»آری.«دیدمعثمانبنَعّفان است. و

افتخـاراتعثمـان،شـرح گویـد:بـهزودیدرضمـنحدیـثبیسـتوپنجـماز امینـی

حـالسـعیدجریـریراخواهیـددیـدودرخواهیـدیافتکهروایتشصحیحنیسـت؛زیراسـه

کـهسـندهایایـنروایـتبه اّمـاعبـداهللبـنشـقیق پریشـانفکـریبـودهاسـت.و سـالدچـار

گفتـه بـارۀوی کـهابنسـعد)الّطبقـاتالکبـرٰی]126/7[(در تابعیـنبصـرهبـوده اومیرسـد،از

بـود.«یحیـیبـنسـعیدمیگویـد:»سـلیمانتیمـی اسـت:»گرایـشعثمانـیداشـتوثقـه

گویـد:»ثقـهبـودوسـخنانینـاروابـرضـّدعلـی بـارۀعبـداهللبدبیـنبـود.«احمـدبـنحنبـل در

نیـکانمسـلمانانبـود.« از گفتـهاسـت:»ثقـهو بـهاوحملـهمیکـرد.«ابنمعیـن میگفـتو

1.ابنکثیر]235/7[دراینبخشسندافزودهاست:عبداهللبنسفیان.
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یـد.« )تهذیـب  کینـه می ورز گرایـش عثمانـی داشـت و بـه علـی  گویـد: »ثقـه بـود و  ابن خـراش 

الّتهذیب: 254/5 ]223/5 و نیز بنگرید به: تهذیب الکمال: 89/5 [(

کـــه آن حافظـــان، ایـــن مـــرد متجـــاوز بـــه ســـاحت علـــی  آیـــا در شـــگفت نمی شـــوید 

ی را ثقـــه دانســـته و از نیـــکان مســـلمانان شـــمرده اند، حـــال آن  امیرالمؤمنیـــن و دشـــمن و

م رســـول خدا؟ص؟ پیـــش چشـــم مـــا اســـت)؟(: »علـــی را 
ّ
کـــه ایـــن ســـخنان صحیـــح مســـل

ــز  ــا او دشـــمنی نمـــی ورزد.«؛ »علـــی را جـ هیـــچ منافقـــی دوســـت نمـــی دارد و هیـــچ مؤمنـــی بـ

مؤمـــن دوســـت نمـــی دارد و جـــز منافـــق بـــا او دشـــمنی نمـــی ورزد.« نیـــز ســـخن خـــود علـــی 

کـــه دانـــه را شـــکافت و آفریـــدگان را پدیـــد  امیرالمؤمنیـــن در حدیـــث صحیـــح: »ســـوگند بـــه آن 

کـــه جـــز مؤمـــن مـــرا دوســـت نمـــی دارد و جـــز منافـــق  گاه ســـاخته  ـــی مـــرا آ ـــا پیامبـــر اّم آورد! همان

گـــر بـــا همیـــن شمشـــیرم بـــر ُبـــن بینـــی مؤمـــن  گفتـــه اســـت: »ا بـــا مـــن دشـــمنی نمـــی ورزد.« و همـــو 

ـــر منافـــق  ـــا دارایی هـــای فراوانـــش ب گـــر دنیـــا را ب ـــا مـــن دشـــمنی ورزد، چنیـــن نکنـــد؛ و ا ـــا ب بزنـــم ت

کنـــم تـــا مـــرا دوســـت بـــدارد، چنیـــن نکنـــد ... .« ســـرازیر 

م اسـت: »ما منافقان را جز با نشـانۀ دشـمنی 
ّ
نیز این سـخن چندین تن از صحابه مسـل

علی بـن ابی طالب نمی شـناختیم.«1

گـر بنـده ای میـان رکـن و مقـام  در حدیـث صحیـح مرفـوع )= از پیامبـر( آمـده اسـت: »ا

ابراهیـم بـر پـای بایسـتد و نمـاز بخوانـد و روزه بـدارد و سـپس بـه دیـدار خداونـد رود، در حالـی 
که با خاندان محّمد دشمنی ورزد، به آتش درآید.«2

کنـد و آن گاه، بـا  گـر بنـده ای خداونـد را 7000 سـال عبـادت  در حدیثـی آمـده اسـت: »ا

ی و شکسـتن پیمـان والیتـش بـه درگاه خداونـد؟زع؟ آیـد، خـدا  دشـمنی علـی و انـکار حـّق و

خیـر را از او برگیـرد و خـوارش سـازد.«

کتاب )182/3-187( آوردیم، بنگرید. 1. به آن چه در همین 

کتاب )301/2( گذشت، بنگرید. 2. به آن چه در همین 
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کـهنـوحدرمیـانقومـش  گـربنـدهایهماننـدآنمقـدار نیـزدرحدیثـیآمـدهاسـت:»ا

راهخدا کوهاحدطاداشـتهباشـدوآنرادر کندوهماندازۀ ایسـتاد،خداوند؟زع؟راعبادت

کـهبـاپـایخود1000سـالبهحجرودوسـپسمیان گـردد  انفـاقنمایـدوعمـرشآنقـدردراز

اوبویبهشـتبهمشـام کشـتهشـود،اّماایعلی!تورادوسـتنداشـتهباشـد،از صفاومروه

نرسـدوویبـداندرنیایـد.«

گـریکـیازبنـدگانخداوند؟زع؟1000سـالمیـانرکنومقام درحدیـثدیگـرمیخوانیـم:»ا

ابراهیـم،خـداراعبـادتکنـدوبـاعلـیوخاندانمدشـمنیورزد،خداونددرروزقیامـت،اورابر

بینیاشدرآتشدوزخدراندازد.«

کـههمچـون روزهگیرنـد گـراّمتـمآنقـدر درحدیـثدیگـرنیـزچنیـناسـت:»ایعلـی!ا

کمـانگردنـدوچنـداننمـازبگزارنـدکههمانندزهکمانشـوندوسـپسباتودشـمنیورزند،
آتـشدرافکَند.«1 خداونـدآنـانرابـهروی،در

کـــهبنـــابـــهشـــرطمســـلموبخـــاری،صحیـــحهســـتند، درحدیثـــیمرفـــوع)=ازپیامبـــر(

کـــهعلـــیرادشـــمن ـــدارد،مـــرادوســـتداشـــته؛وهـــر کـــهعلـــیرادوســـتب آمـــدهاســـت:»هـــر

کـــم:130/3]141/3[( بـــدارد،مـــرادشـــمنداشـــتهاســـت.«)المســـتدرکعلـــیالّصحیحیـــنتألیـــفحا

کـم)135/3]145/3[(بهگونـۀمرفوع)=ازپیامبر( المسـتدرکعلـیالّصحیحیـنتألیـفحا در

بـارۀتـو کـهتـورادوسـتداردوسـخنمـرادر کـس آمـدهاسـت:»ایعلـی!خوشـابـهحـالآن

بـارۀتـوتکذیـبنمایـد.« کـهتـورادشـمنبـداردوسـخنمـرادر تصدیـقکنـد؛ووایبـرآن

کـــهرســـولخدابـــهدنبـــالانصـــارفرســـتادوچـــون پیامبـــر(آمـــده درحدیثـــیمرفـــوع)=از

گـــر کـــها نـــزدویآمدنـــد،بـــهایشـــانفرمـــود:»ایجماعـــتانصـــار!آیـــابـــهچیـــزیرهنمونتـــاننشـــوم

گفتنـــد:»آری؛ایرســـولخدا!«فرمـــود: گمـــراهنگردیـــد؟« بـــدانچنـــگزنیـــد،هرگـــزازآنپـــس

کتاب)301/2و302(یادشدند. 1.اینحدیثهابامأخذهاشاندرهمین
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ـــه ک ـــد؛ گرامـــیبداری کرامـــِتمـــن ـــه ـــدوب ـــهدوســـتِیمـــندوســـتبداری »ایـــنعلـــیاســـت؛اوراب

گفتـــم،ازجانـــبخداونـــد؟زع؟فرمـــانداد.«]حلیـــة کـــهشـــمارا همانـــاجبرئیـــلمـــرابـــهایـــنســـخن

األولیـــاءابوُنَعیـــم:63/1[

نیـزدرحدیثـیمرفـوع)=ازپیامبـر(چنیـنآمـدهاسـت:»همانـاعلـیپرچـمهدایـتو

کـهتقواپیشـگانراهمواره فرمانبـرانمـناسـت؛وهمـواسـتکلمـهای نـور امـاماولیـایمـنو

کـهبـاویدشـمنی کـهاورادوسـتبـدارد،مـرادوسـتداشـته؛وهـر کـردهام.هـر بـاآنهمـراه

ورزد،مرادشمنداشتهاست.«]حلیةاألولیاء:67/1[

درحدیثـیمرفـوع)=ازپیامبـر(آمـدهاسـت:»هـاکـههـرکـسایـنمـرد_یعنـی:علی_را

کـهایـنرادوسـتبـدارد،همانـا دشـمنبـدارد،همانـاخـداورسـولشرادشـمنداشـته؛وهـر

خداورسولشرادوستداشتهاست.«

کــهمــراخبــر پیامبــر(دیگــرمیبینیــم:»ایــنجبرئیــلاســت درحدیــثمرفــوع)=از

روزگارحیاتــشوپــسازمرگــش کــهعلــیرادر کــهخوشــبختحقیقــیکســیاســت میدهــد

پــساز روزگارحیاتــشو کــهعلــیرادر کســیاســت دوســتبــدارد؛وبدبخــتحقیقــی

مرگــشدشــمندارد.«

کتاب)26/3( ازآنهایادشد. کهدرهمین دیگرحدیثهانیزهستند

ــر ایــن ]رســاندن پیــام[  ــیوجــوددارد:»بگــو: ب پیــشازهمــۀاینهــا،ســخنانخــدایتعال

نیــز:  و ]شــورا/23[ ]نزدیکــم[.« خویشــاونداِن  دربــارۀ  دوســتی  مگــر  نمی خواهــم  شــما  از  مــزدی  هیــچ 

کردنــد خــدای رحمــان بــرای آنــان دوســتیی ]در  کارهــای نیــک و شایســته  کــه ایمــان آوردنــد و  »کســانی 

کردنــد،  کارهــای نیــک و شایســته  کــه ایمــان آوردنــد و  کســانی  دلهــا[ خواهــد نهــاد.«]مریــم/96[ونیــز:»]و[ 

کتــاب گرامــیدرهمیــن بــارۀایــنآیــات کــهدر ایشــانند بهتریــن آفریــدگان.«]بّینــه/7[بــهمطالبــی

گذشــت،بنگریــد. )ج2(
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نیـزفرامـوشنکنیـددعـایپیامبـربزرگـواردرروزغدیـرودرآنهمایـشانبـوهراکـهگفـت:

کهاورادوسـتدارد،دوسـتداشـتهباش؛وهرکهدشـمنشدارد،دشـمندار! »بارخدایا!هر

کنـد، کـهبـااودشـمنی کـهدوسـتاوباشـد،دوسـتشبـاش؛وهـر بارخدایـا!هـریـکازمـردم

دشـمنشباش!«

کـهاورادوسـتدارد،دوسـتداشـته ودرعبـارتدیگـرآمـدهاسـت:»بارخدایـا!هـر

کـهدشـمنشدارد،دشـمندار!دوسـتارشرادوسـتبـدارودشـمنشرادشـمن بـاش؛وهـر

گـذار!« یـاریوا گذارنـدۀیـاریاشرااز کـنووا بـدار!یاریگـرشرایـاری

کـهاورادوسـتدارد،دوسـتداشـتهبـاش؛  عبـارتدیگـرچنیـناسـت:»بارخدایـا!هـر

کـن  کمـک کمـککارشرا بـاشو کـهدشـمنشدارد،دشـمنبـدار!یاریگـرشرایـاور  وهـر

ودوستارشرادوستباش!«

کهاورادوسـتدارد،دوسـتداشـتهباش؛  درعبارتدیگرآمدهاسـت:»بارخدایا!هر

کـهدشـمنشدارد،دشـمنبـدار!دوسـتارشرادوسـتبـاشوبادشـمنشدشـمنیکن  وهـر

وکمـککارشراکمـکنما!« ویاریگـرشرایـارینمـاوهـرکـهعزیـزشدارد،عزیـزدار

گذشت. کتاب دنخستازهمین
ّ
نیزعبارتهایدیگِرآندرمجل

پـسعبـداهللبـنشـقیق،بـاعنایـتبـهمجموعـۀایـننصـوصوگواهیخداورسـولش،

دشـمن را وی سـبحان خـدای کـه پیامبـرش و خـدا دشـمن و تیرهبخـت اسـت منافقـی

نـهروایتـشتصدیـق مـیداردودرخـودشوروایتـشخیـرینیسـت؛نـهسـخنشپذیرفتـهو

آتـش قیامـتبـربینـیاشدر اوبرگرفتـهوخـوارشسـاختهوروز میگـردد؛خداونـدخیـررااز

نیـکانمسـلماناناسـت.«! از گوینـد:»ثقـهو تـاحافظـان دوزخافکَنـد.بگـذار

7.احمـد)المسـند:33/5و35]10/6و13[(ازطریـقعبـداهللبـنشـقیقبصـری،ازهـرم

راههـایمدینـه کـردهاسـت:»دریکـیاز مـّرۀبهـزیروایـت یـم1،از بـنحـارثواسـامةبـنُخَز

کـهبـامسـنداحمـد یـم«اسـت 1.درهـردوچـاپکتـابالغدیـرونیـزدربرخـیمأخذهـاچنیـنآمـده؛اّمـاصحیـحآن»ُخَر
نیزسـازگاراسـت.)غ(
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کـهدرهمـۀسـرزمینها فتنـهای کـرددر کـهفرمـود:›چـهخواهیـد همـراهرسـولخدا؟ص؟بودیـم

سـربـرآوَرد،گویـاشـاخهایگاواسـت؟‹گفتنـد:›چـهکنیمایرسـولخدا؟‹فرمود:›برشـما

ایـنویارانـشپیـرویکنیـد_!‹منشـتافتم_چندانکهخسـته بـادبـهایـنویارانـش_یـا:از

شـدم_تـابـهآنمـردرسـیدموگفتـم:›ایـن،ایرسـولخدا؟‹فرمـود:›همیـن.‹پـسدیدمکه

ویعثمانبنَعّفاناست.رسولخدافرمود:›اینویارانش.‹«

کـهنتـوانبـهحدیثـش کـهمنافقـیاسـت یافتیـد عبـداهللبـنشـقیقراشـناختیدودر

گـرپیامبـرپـاکرادرآنچـهآورده،راسـتگوبشـماریم. کـرد،ا بـهاوتکیـه اسـتنادنمـودو

8 .احمــد)المســند:75/6]111/7[(ازطریــقفــرجبــنفضالــه،بــاســندشازعایشــه

کســینــزدمــابــودتــابــا کاش کــهفرمــود:›ایعایشــه! آوردهاســت:»نــزدپیامبــر؟ص؟بــودم

ــود  ــالابوبکــرنفرســتم؟‹ســکوتفرم ــهدنب ــم:›ایرســولخدا!ب گفت ــاســخنمیگفــت!‹  م

وســپسگفــت:›کاشکســینــزدمــابــودتــابــاماســخنمیگفــت!‹گفتم:›ایرســولخدا!به

 دنبــالعمــرنفرســتم؟‹پــسســکوتفرمــود.ســپسیکیازغامــانراکهنزدشبــود،فراخواند 

گفتوآنغامرفت. وآهستهبهاوچیزی

کــهعثمــاناجــازۀورودخواســتوپیامبــربــهویاجــازهفرمــود.پــس آنگاه،دیــدم

اونجــوانمــودوســپسفرمــود:›ایعثمــان!همانــا بــا آمــدوپیامبــر؟ص؟دیرزمانــی درون

تــنبیــرون کــهآنرااز تــوخواســتند گــرمنافقــاناز خداونــد؟زع؟بــرتــوپیراهنــیخواهــدپوشــاْند.ا

بهویفرمود.« سازی،چنیننکنوبهسخنشاناعتنامنما!‹اینسخنرادویاسهبار

کـم)المسـتدرکعلـیالّصحیحیـن:100/3]106/3[(همیـنخبـرراازطریـقفـرجبـنفضاله حا

آوردهوگفتهاسـت:»اینحدیثصحیحودارایسـنِدکمواسـطهاسـت؛اّمامسـلموبخاری

آنراروایـتنکردهانـد.«ذهبـیدرتلخیـصالمسـتدرکعلـیالّصحیحیـندرپـیایـنسـخنآورده

اسـت:»چگونـهتوانـدصحیـحبـود،حـالآنکـهبـرمـدارفرجبـنفضالـهمیچرخد؟«
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کـرد. بـهاواحتجـاجنتـوان کـهفـرجبـنفضالـهضعیـفاسـتو گویـم:همـگانبرآننـد

ـدبـهخواسـت
ّ
افتخـاراتعثمـاندرهمیـنمجل شـرححـالویدرذیـلحدیـثهفدهـماز

خـداخواهـدآمـد.

نیـزاحمـد)المسـند:52/6]78/7[(ازطریـققیـسبنابیحازم،ازابوسـهلهغامعثمان،

ازعایشـهآوردهاسـت:»رسـولخدا؟ص؟فرمـود:›یکـیازاصحابـمرانـزدمـنفراخوانیـد!‹گفتم:

›ابوبکـر؟‹فرمـود:›نـه.‹گفتم:›عمر؟‹فرمود:›نه.‹گفتم:›پسـرعمویتعلـی؟‹فرمود:›نه.‹

گفتـم:›عثمـان؟‹فرمـود:›آری.‹چـونویآمـد،پیامبـرفرمـود:›]عایشـه![دورشـو!‹سـپس

کـهرنـگچهـرۀعثمـاندگرگـونمیشـد.چـونماجـرای بـاویبـهنجـواپرداخـت،درحالـی

گفتیم:›ایامیرالمؤمنین!آیانبردنمیکنی؟‹گفت:›نه؛ محاصرۀخانهاشپیشآمد،بهاو

زیـرارسـولخدا؟ص؟بـهمـنسفارشـینمـودومـنخویشـتنرابـرآنسـفارشصبورمـیدارم.‹«

کـم)المسـتدرکعلـیالّصحیحیـن:99/3  همیـنخبـرراابوُنَعیـم)حلیـةاألولیـاء:58/1(وحا

کردهانـدونیـز ]106/3[(وابوعمـر)اإلسـتیعاب:477/2]قسـمتسـوم/1043[(بـاذکـرسـندروایـت

الّنهایـه:205/6]202/7[(بـهنقـلازاحمـدآوردهوسـندهمۀآنهابهقیسبن ابنکثیـر)البدایـةو

بـهاوحملـه بـارۀعلـی؟ع؟سـخناننـاروامیگفـتو گفتهانـددر کـه ابیحـازمختـممیشـود

گوید:»مشـهوراسـتکهویعثمان مینمـود.ابنحجـر)تهذیـبالّتهذیـب:388/8]346/8[(

روایـتنمـودنازویپرهیـز کوفیـاناز ایـنرو،بسـیاریازپیشـینیاِن از رامقـّدممیشـمردو

کـهبسـیبیـشاز100سـالعمـرنمـودتـاعقلـشتبـاهو کهولـتیافـت میکردنـد.اوچنـدان

پریشانگشت.«

گردیـم؛زیـرابـر روایـتنمـودنازقیـسهمداسـتان کوفیـاندرپرهیـزاز کـهبـا مـارارسـد

گرازرسـولامیندرسـخنانصریحشپیرویکنیم یـد،ا موالمـانامیرالمؤمنیـنسـتممیورز

کـه ـد)ص267-269(گذشـت.هیـچپژوهنـدهایرانمیسـزد
ّ
کـهاندکـیپیشتـردرهمیـنمجل

ـد)ص73( 
ّ
نیـزدرهمیـنمجل نمایـد.پیشتـر تکیـه تباهعقـل و تیرهبخـت روایـتمنافقـی بـر
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ـممـابـهقیـسخـردهگرفتهواورافاسـقو
ّ
کـهابنابیالحدیـدگفـت:»اسـتادانمتکل گذشـت

روایتشراناپذیرفتهشمردهاند.«

ابوَیْعلـٰی،ازمحّمـدبنابیبکرمقدمی، 9.ابنعـدّی]الکامـلفـیضعفـاءالّرجـال:57/5[از

پـدرش ابراهیـمبـنعمـربـنابـانبـنعثمـان،از ابومعشـریوسـفبـنیزیـدبـراءبصـری،از از

کـهمظلومانـهکشـتهخواهـدشـد. کـهپیامبـر؟ص؟پنهانـیبـهویفرمـود عثمـان1روایـتنمـوده

)لسـانالمیـزان:282/4]325/4[(

لسـانالمیـزانآمـده،ابنعـدّیایـنخبـرراباطـلشـمردهوآنراازاحادیـث کـهدر چنـان

کـهاحمد کـهجملگـیغیـرقابـلحفـظونگهداریاسـت.نیـزآنگونه عمـربـنابـاندانسـته

پـدرشحدیـثنشـنیده؛پـسچگونـهعمـربـنابـاناز گفتـه،ابـانبـنعثمـاناز بـنحنبـل

عثمانحدیثشـنیدهاسـت.درضمنافتخارسـومعثمان،شـرححالابومعشـروابراهیم

بـداندواعتمـادنکردهانـدوحدیثشـان کـه کـرد بیـانخواهیـم و آورد راخواهیـم بـنعمـر

صحیـحنیسـت.

10.ذهبـی)میـزاناالعتـدال:300/1]639/1[(ازطریـقانـسبـهنحـومرفـوع)=ازپیامبـر(

کـردهاسـت:»ایعثمـان!همانـاپـسازمـنعهـدهدارخافتخواهیشـدومنافقان روایـت

کـه  راروزهبـدار کنـارهمگیـروآنروز آن کنـی؛پـساز کنارهگیـری کـه تـوخواهنـدخواسـت از

نـزدخـودمـنافطـارخواهـینمـود.«

کـهحدیثهـای گویـد:»درسـندایـنخبـرخالـدبـنابیرحـالانصـاریاسـت ذهبـی

عجیـبوغریـبدارد.«ابنحّبـان]کتـابالمجروحیـن:284/1[احتجـاجبـهویراروانشـمرده

لسـانالمیـزان)794/6]469/7[(آمـدهاسـت:»ابوحاتـم]الجـرحوالّتعدیـل:242/7[او اسـت.در

راقـویندانسـتهاسـت.«

1.درچاپمرکزالغدیرآمدهاست:»ازپدرش،ازعثمان«کهظاهرًاهماندرستاست.)م.(

)369(



425 زنجیرۀحدیثهایساختگیدربارۀماجرایخانۀعثمانوپاکوبیگناهشمردنوی؛وتأّملیدرآنها

نگاهی به حدیث های سفارش و وصّیت پیامبر

گشــتهاند  بــرســاختنشهمداســتان فریبگرانــی کــه روایــات  از زنجیــرهای بــود ایــن

نیــزمیــانعثمانیــان گــردشاســتو  وســندهایشمیــانامویــانوشــامیانوبصریــاندر

ــا کــهبرخــیضعیــفهســتندودیگــراندروغگــوی یانــی ــرســرورعتــرتودیگــرراو ب ســتمورز

ــاتازســندهایش ــرایــن،متنهــایآنروای ــزونب ــابیاعتبــار.اف ی مــردودووانهادهحدیــثو

گفتــنازهمــۀصحابــهاســت؛چــرا عیبناکتــراســت؛زیــراپذیــرشصّحــتآننیازمنــدبــد

کــهدرچنــدنمونــۀآنهــابرانگیزنــدگانبــرعثمــانوخواهنــدگانبرکنــاریاشافــرادیمنافــق

بــرشــما برخــیآمــدهاســت:»آنروزعثمــانویارانــشبــرحــقهســتند؛و شــمردهشــدهاندودر

گردآمــدگانبــرضــّدعثمــاناز کــههمــۀ امیــنویارانــش!«پیشتــردانســتید بــادپیــرویاز

یــدبــنثابــت،حّســانبــنثابــت،اســید بودنــد،مگــرســهتــن:ز صحابــهومهاجــرانوانصــار

ــن ــسای ــه.پ ــانفرومای اموی ــیاز ــک؛وجماعت ــنمال کعــبب ــهعــاوۀ ــاآنســهب ســاعدی؛ی

ــن کجــا؟ای ــههمــهراعــادلمیشــمارند، ک ــه ــارۀصحاب ب ــدۀاهــلســّنتدر کجــاوآنعقی

کارهــاینیــک کــهنّیتهــایپــاکو کجــاوسرســپردنبــهبزرگــواریبســیاریازآنصحابــه

ــیاز ــارۀایشــانونیــزســتایشخــدایتعال ب ــحپیامبــردر ایشــانرادانســتیدوســخنانصری

کجا؟ گرامیاشرادیدیدوهمۀاّمتبرآنهمداستانند، کتاب آناندر

ایــنروایــاتوجــزآنها کــهبــهفرمــانموجــوددر گــرچــهتظاهــرمینمــود وانگهــیعثمــانا

سرســپردهوصبــوریوناســتیزیرادرپیــشگرفتــه،عملــشبــاایــنمغایــربــود؛زیــرابــهمناطق

اســامینامــهنوشــتتــاســپاهیانرابــرایجنــگبــامــردممدینــهفراخواَنــد؛ونبــردبــاایشــانرا

گشــتهاند. کافــر کــهآنــان بــدرمیدانســتوتصریــحمینمــود همچــونجنــگبــااحــزابروز

بــهویمیپیوســتند،آنهــارادرجنگــیســخت  آنروز یگــرنظامــیدر گــرواحدهــاییار  پــسا

بــود؛چــرا ــاور نبــردتنهــابــهســبِبنداشــتنی کــورمیافکندنــد.فرونشســتنویاز وفتنــهای
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کاری یــارویاوبودنــدوآنســهنمیتوانســتندبرایــش کــهجــزهمــانســهتــن،همــۀصحابــهرو

کشــتهبــود، کــهزنــیاورا کســی کــهجــرأتنداشــتازپیکــر کننــد،بــهویــژهحّســانبــنثابــت
ســاحوتنپــوشبرگیــرد!1

کـهبـااوبودنـد،فروننشسـت  نبـردبـههمراهـیفرومایـگانامـوی افـزونبـرایـن،ویاز

کاربسـتند؛اّمـاتقدیـرحتمـیخداونـدآنـانراخـوار آنـانهمـۀدلیـریوشجاعتشـانرابـه و

کـهبـهاّمحبیبـهپناهآوردنـدوویآنانرادرپسـتویی نمـودونگذاشـتپیـروزگردنـدتـاآنجـا

گریختند. پنهاننمودوسپسازمدینه

بـهقتلـشفرمـان کـهمـردمرابـرضـّدعثمـانشـوراْندو گاه گیریـمعایشـهآن کـه دیگـرآن

یـان، آیـادیگـرراو بـود؛ کـرده رافرامـوش ایـنروایـات کافـرخواْنـد، دادواوراپیرمـرداحمـق

این عبـداهللبـنعمـروابوهریـرهومـّرۀبهـزیوعبـداهللبـنحوالـهوابوسـهلهوانـسنیـزبـااودر

آنراروایـتنکردنـدوسـپسزمینـۀروایـتآنفراهـمگشـت   فراموشـیهمـراهبودنـدیـاآنروز

رابعدًاساختندوبرزبانآناننهادند؟ ویااساسًاایناخبار

گـــرایـــنســـخناِننســـبتیافتـــهبـــهرســـولخدا؟ص؟ _همچـــون:»بـــرشـــمابـــادبـــهامیـــن   ا

کـــهویویارانـــشآن کـــن؛ ایـــنمـــردپیـــروی کنیـــد!«؛»از ایـــنویارانـــشپیـــروی ویارانـــش!«؛»از

ـــهبیـــان ـــرایهمـــۀصحاب ـــود!«_جایـــیازدرســـتیداشـــت،بایـــدآنراب ـــرحـــقخواهنـــدب ب روز

کـــه ـــود گمراهگـــرب ـــهمقتضـــایایـــنروایـــت،ایـــنپیشـــامدیکـــیازفتنههـــای ـــراب میفرمـــود؛زی

آنفتنـــه،درجانـــبحـــققـــرارداشـــت؛ورســـولخدا؟ص؟  بـــدانوعـــدهدادهشـــدهوعثمـــاندر

ــان ــرآنـ ــانبـ ــاداّمـــتخویـــشبـــهســـویهدایـــتومصالـــحدینیشـ ارشـ کـــهدر ــود کســـینبـ

برانگیختـــهشـــدهبـــود.پـــسچـــراجـــزهمیـــنچنـــدتـــنآن بخـــلورزد،بلکـــهبـــههمیـــنمنظـــور

ـــاپیامبـــرایـــن راروایـــتنکردنـــدودیگـــراننیـــزهرچنـــدبـــهواســـطۀاینـــان،آنرانشـــناختند؟آی

گاهنشـــود؟چـــراخـــوداینـــاندرماجـــرای آنآ کســـیاز راپنهانـــیبـــرایآنـــانبیـــانفرمـــودتـــا

کتاب)64/2(بنگرید. 1.بههمین
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گـــرایـــنخبـــررا کـــها میـــانمـــردمبســـیاریبودنـــد محاصـــرۀخانـــهبـــداناحتجـــاجنکردنـــد؟در

فرمانبـــریازدســـتوردرخـــوراطاعـــتپیامبـــردرنـــگنمینمودنـــد. میشـــنیدند،در

کــه بــرای پــدران پیشینشــان  گفتــار نیندیشــیده اند یــا مگــر چیــزی بــر ایشــان آمــده  »آیــا در ایــن 

نیامــده اســت ؟!« ]مؤمنــون/68[؛ »ایــن نیســت مگــر دورغــی بربافتــه.« ]ص/7[

نگاهی به افتخارات عثمان که در کتاب های صحیح و مسند آمده است

کـهآیاسـپیداسـتیانه! کاویدیـموندانـم زندگانـیعثمـانراوا تـاایـنجـاصفحـهایاز

گاهمیگـردد.هـدف آنبنگـرد،بـهروحّیـاتوجایـگاهویآ کـهبـهدّقـتدر اّمـاپژوهنـدهای

کـهنتیجـۀایـنژرفکاویوپژوهـشرامعیـاریبـرایشـناخت ایـندرازگویـیآناسـت مـااز

گـرآناخبـار روایـتشـدهدرحـّقویرابـاایـنمعیـاربسـنجیم.ا اوقـراردهیـمتـاهمـۀاخبـاِر

کـه گـردد،درمییابیـم کوتاهتـر آنبلندتـریـا گـراز باشـد،میپذیریـم؛وا بـاایـنمعیـارسـازگار

سـاختۀغلـّوورزاندرفضیلتهـااسـت.

ایـنویژگیهـایوییـادکردیـم:زشـتخویی،خشـونتطبـع،پردلی،تندی کنـوناز تا

حـق، از رویگردانـی هوسهـا، و هواهـا از پیـروی داوری، در بیـداد رفتـار، درشـتی غرایـز،

کـهنـه فرومایگـی،خطـادررأیونظـر،گزافگفتـاری،وبسـیاریدیگـرازهمانندهـایاینهـا

نـهفرجامشـان.عنایـتبـهاینهـابـرایپژوهنـدگانجـای انجـامیافتنشـانسـتودنیاسـتو

بـارۀاوراباقـینمینهـد،خـواه گشـتهیـاسـاختهشـدهدر سرسـپردنبـهفضیلتهـاینقـل

سندشـانقـویباشـدوخـواهضعیـف!

ـد)ص168-69( 
ّ
کـهپیـشچشـمتاندرهمیـنمجل بـارۀوی نیـزآرایصحابـۀنخسـتدر

جلوهگـرسـاختیم،مجالـیبـرایپژوهـشدردرسـتِیایـنروایـاتسـاختگی_چـهرسـدبـه

کامـلوخـواهبـاسـنِد اثبـاتآنهـا_باقـینمیگـذارد.درهمـۀایـنروایتهـا،خـواهبـاسـند

یـا بصریـان از وهوسهـا[ وهواهـا گرایشهـا]یشـیطانی مأمـوران از بریـده،مجموعـهای

کـهمعمـواًلسندهاشـانرابـهغامانعثمـانیاافرادخانـدانفرومایهاش شـامیانرامییابیـد
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یـهبـهسـودخلیفـۀ کـهآنروایـاتسـاختۀدسـتمعاو رسـاندهاند.همیـنحکایـتمیکنـد

کـهماجـرایویرانردبانـیبـرایصعـودبـهمنصـبخافـتمیشـمرد   کشـتهشـدهاسـت

درخـِت _همـان خاندانـش فرزنـدان فضیلـت در تـا میبخشـید را هنگفـت ثروتهـای و

ابوالعـاصبسـازد. بـهویـژهخانـدان یـا ازهمـۀبنیامّیـه قرآن]بـهلعنـت[_ وصـفشـدهدر

گونـه کـههـر افـزونبـرهمـۀاینهـا،بیشـینۀآنروایـاتدارایسسـتیهاییدرمتـنهسـتند

برابـرآنسسـتیهای ـفوچارهجویـیبـرایصحیـحشـمردنآنهـا،تـابمقاومـتدر
ّ
تکل

موجوددرمتنراندارد.

کنونپارهایازآنحدیثهایساختگیرامیآوریم: ا

لیـثعثمانـی1،ازیحییبنسـعیداموی،از 1.مسـلمواحمـدازطریـقعقیـلامـوی،از

کـهرسـولخدا؟ص؟  کردهانـد سـعیدبـنعـاصپسـرعمویعثمـان،ازعایشـهوعثمـانروایـت

کـهچـادرعایشـهرابـر اواجـازۀورودخواسـت.پیامبـر کـهابوبکـراز کشـیدهبـود دربسـتردراز

خـود]پیچیـدهو[پوشـیدهبـود،بـاهمـانحالبهویاجـازۀورودداد.ابوبکرکارخودراانجام

دادوبازگشـت.سـپسعمـراجـازهخواسـتوپیامبـربـاهمـانحـالبـهویاجـازۀوروددادو

گویـد:»سـپسمـنازپیامبـراجـازۀورودخواسـتم. کارشراانجـامدادوبازگشـت.عثمـان او

کارمراانجـامدادمو گـردآور!‹پـس گفـت:›چـادرترابـرخویشـتن بـهعایشـه وینشسـتو

ابوبکـروعمـر؟امهضر؟پـروانکـردی،آن کـهاز گفـت:»ایرسـولخدا!چـهشـد بازگشـتم.«عایشـه

کهازعثمانپروانمودی؟«رسـولخدا؟ص؟پاسـخداد:»عثمانمردیاسـتحیاپیشـه  سـان

کارشبـهمـننزدیـک گـربـاهمـانحـالاجـازۀورودشدهـم،بـرایانجـام کـها یـدم وبیـمورز

نشـود.«)صحیـحمسـلم:117/7]18/5[؛مسـندأحمـد:71/1؛155/6و167]114/1؛222/7و239[(

کـهرسـولخدا؟ص؟درخانـۀویدراز کردهانـد 2.مسـلموجـزاوازطریـقعایشـهروایـت

کشـیدهورانوسـاقهایشبرهنـهبـود.ابوبکـراجـازۀورودخواسـتوپیامبـربـاهمـانحـالبـهاو

1.درصحیـحمسـلمومسـنداحمـد،سـندحدیـثایـنگونـهآمـدهاسـت:»ازلیـث،ازعقیل،ازابنشـهاب،ازیحییبن
سـعیدبنعاص،....«)غ.(
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اجـازهدادوبـهسـخنپرداخـت.سـپسعمـراجـازهخواسـتوپیامبـربـهاونیـزدرهمـانحـال

و نشسـت رسـولخدا؟ص؟ پـس اجـازهخواسـت؛ عثمـان آنگاه، گفـت. سـخن و داد اجـازه

جامـهاشرا]بـرتـنخـود[صافکرد.چونعثمانبیرونرفت،عایشـه؟اهضر؟گفت:»ابوبکردرون

آمـدوتـونـهرویخـوشنشـاندادیونه]چندان[اهّمّیـتدادی؛عمرنیزدرونآمدوهمچنان

بـودی؛اّمـاچـونعثمـاندرونشـد،برخاسـتیوجامـهاترامرّتـبسـاختی!«پیامبرفرمـود:»آیا

کـهفرشـتگانازاوحیـامیورزنـد؟« حیـانـورزمازمـردی

)مسندأحمد:62/6]92/7[؛صحیحمسلم:116/7]18/5[؛مصابیحالسّنه:273/2]164/4[؛

الریاضالّنضره:88/2]12/3[؛البدایةوالّنهایه:202/7]222/7[(

گفتـه افتخـاراتعثمـانحدیثـیآوردهودردنبالـهاش بخـاری]الّصحیـح:1351/3[در

کـهآبدرآنجابـودوزانوهایش کـهپیامبـر؟ص؟درجایـینشسـتهبـود اسـت:»عاصـمافـزوده

کـردهبـود.چـونعثماندرونشـد،آنراپوشـاْند.«ابنحجر)فتحالباریبشـرحصحیح رابرهنـه

زشـت  را روایـت ایـن داوودی کـه آورده ابنتیـن  از نقـل بـه )]55/7[ 43/7  البخـاری:

وناهنجـارشـمرده؛وگفتـهاسـت:»ایـننقـلازخـودحدیثنیسـت؛بلکـهازدخلوتصّرف

کـه یانـشپدیـدآمـدهوحدیثـیرادرحدیـثدیگـرواردنمودهانـدواصلـشچنیـناسـت راو

اتاقخودبودورانـشبرهنهبود. کـهپیامبـردر ابوبکـرنـزدپیامبـر؟ص؟آمـدونشسـت؛درحالـی

سپسعمردرآمد.آنگاه،عثماندرونشدوپیامبررانشراپوشاْند....«

گویــد:حیــاعبــارتاســتازبازداشــتهشــدننفــس[ازهــرچــهبــا]عــرفو[ امینــی

نظــامشــرفازجنبــۀدینــییــاانســانیســازگارنیســت.اصــلایــنصفــتبــرایانســانفطــری

کســبشــدنیورهــاوردایمــاناســتوهــرچــهایمــانومعرفــتافزایــش کمالــش اســتو

کــهدارنــدهاش پایــدارمیگــردد کمــالمییابــدوســرانجامصفــتوخویــی نیــز یابــد،آن

کردههــا   ازدرافتــادندرهمــۀبیشــرمیهاپرهیــزمینمایــدوبدیــنســان،انســاندرهمــۀ

گرایشهایــشمحــدودمیگــردد.ایــنحــّدومــرزبــرهمــۀاندامهــای ونکردههــاوخواســتهاو
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گســترشمییابــدوهیــچیــکازآنهــانمیتوانــدازچنیــن درونــیوبیرونــیونْفــسوعقــل

کــهســر  یــدنواقعــیازخداونــدچنیــناســت حــّدیبیــرونرود.رســولخدا؟ص؟فرمــود:»حیــاورز

واندیشــه،وشــکمودرونآنراحفــظنمایــیوازمــرگوپوســیدگییــادکنــی.«1پــسهــرکاری

کــهبیــرونازحــدوددیــنوانســانّیتباشــد،بــاحیــاســازگارنیســت؛وحیــاتنهــامانــعازبــدِی

بیــرونازحــدوهــرکارزشــتوناهنجــاروهــرآالینــدۀکوچــکوبــزرِگدامــنانســانّیتوعّفــت 

وایمــاناســت.هــرکــهحیــانــورزد،هــرچــهخواهــد،کنــد.درحدیــثنبــوی_ بــر گوینــدۀ ایــن ســخن 
کــن!«2 د بــاد!_آمــدهاســت:»چــونحیــانــورزی،هــرچــهخواهــی و و خاندانــش در

نـاروزدنوفریـب  بـدوبدزبانـیودروغگویـیوخیانـتو کاربسـیار بـرایـنپایـه،هـر

گسـیختهعنانیوبیبندوبـاریوهـرچـههماننـدآنهـااسـت،بـاحیـادر وپیمانشـکنیو

گشـته؛واز یارویـیمیـانآنهـاوحیـابرقـرار تضـاداسـتودرسـخنپیامبـربزرگـوار؟ص؟رو

ایماناسـتوایماندربهشـت؛وبدزبانیاززشـتخویی جملۀآناحادیثاسـت:»حیااز
استوزشتخوییدرآتش.«3

ایمـــانهســـتندوانســـان نیـــزرســـولخدا؟ص؟فرمـــودهاســـت:»حیـــاوبســـتهبـــودنزبـــاناز

گذشـــتهو بـــدوازحـــد کارهـــایبســـیار رابـــهبهشـــتنزدیـــکوازدوزخدورمیســـازند؛و

ـــهدوزخنزدیـــکوازبهشـــتدورمیکننـــد.«ایـــنرا بدزبانـــیازشـــیطانهســـتندوانســـانراب

الّترهیـــب)165/3  الّترغیـــبو کـــهدر طبرانـــی]المعجـــمالکبیـــر:178/18[روایـــتنمـــوده،چنـــان

]398/3[(آمدهاست.

گـرحیـابـهصـورتمـردینمایـانمیشـد، همچنیـنپیامبـر؟ص؟فرمـود:»ایعایشـه!ا

کردهاند. 1.آنراِترِمذی)الّسنن]550/4[(ومنذری)الّترغیبوالّتذهیب:166/3]400/3[(باذکرسندروایت

2.آنرابخاری)الّصحیح:کتاباألدب]2268/5[(آوردهاست.

یـان کـهراویانـشراو 3.منـذری)الّترغیـبوالّترهیـب:165/3]398/3[(گویـد:»احمـد]المسـند:294/3[آنراآورده
و نمودهانـد روایـت را آن )الّصحیـح]373/2[( ابنحّبـان و ]الّسـنن:12/5[ ِترِمـذی نیـز حدیـثصحیـحهسـتند.

ِترِمـذیایـنحدیـثراحسـنوصحیـحشـمردهاسـت.
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گربدکارِیبسـیار،بهصورتمردینمایانمیشـد،مردیبد]وزشـت[ مردیصالحبود؛وا

الّترهیب)166/3]399/3[(آمـده،طبرانی]المعجمالّصغیر:240/1[  الّترغیـبو کـهدر بـود.«چنـان

وابوشـیخآنراروایـتنمودهانـد.

کـهآنرانازیبـاکنـد؛و نیـزرسـولخدا؟ص؟فرمـود:»زشـتکاریدرچیـزینباشـد،جـزایـن

کهزینتشبخشـد.«اینراابنماجه)الّسـنن:546/2]1400/2[(  حیادرچیزینباشـد،جزاین

کردهاند. ِترِمـذی)الّسـنن]307/4[(بـاذکرسـندروایـت و

کسـازد،حیارا نیـزپیامبـر؟ص؟فرمـود:»همانـاخداونـد؟زع؟هـرگاهخواهـدبنـدهایراهـا

اوبسـتاند،تـواورانمیبینـیمگـرنفرتانگیـزومنفـور؛چـوناو ازویبسـتاند؛چـونحیـارااز

گرفتـه او گرفتـهشـود؛چـونامانتـداریاز او رانبینـیمگـرنفرتانگیـزومنفـور،امانتـداریاز

مگـر نبینـی را او تـو چـون شـده؛ شـمرده خائـن خیانتپیشـۀ مگـر نمیبینـی را او شـود،

خیانتپیشـۀخائـنشـمردهشـده،رحمـتازویبرگرفتـهشـود؛چـونرحمـتازویبرگرفته

شـود،تـواورانمیبینـیمگـررانـدهولعنـتشـده؛چـونتـواورانبینـیمگـررانـدهولعنـت

گردنـشبرداشـتهشـود.«ایـنراابنماجـه]الّسـنن:1347/2[بـاذکـرسـند شـده،رشـتۀاسـاماز

الّترهیب)167/2]400/2[(آمدهاست. الّترغیبو کهدر کرده؛چنان روایت

همچنیـنرسـولخدا؟ص؟فرمـود:»رهـاوردحیـاجـزخیـرنیسـت.«1منـاوی)فیـضالقدیـر:

کهازمردمحیاورزدتا کههر گفتهاسـت:»سـببشایناسـت 427/3(درشـرحاینحدیث

کند  پروردگارشبیشترشـرم کارزشـتنبینند،همیناورافراخواَندتااز اورابهحالانجام

که گفتهاسـت:›حیاآناسـت کاریواجبراواننهدوبهخطاییدسـتنزند.ابنعربی و

کـهخداونـد گاهشـوند،شـرمشآیـد؛ومؤمـنمیدانـد کـهچـوندیگـرانآ کارینکنـد انسـان

بایسـته اوحیاورزیدنـش  از رامیدانـد، رامیبینـد،پـسچـونخداونـدآن کارهایـش همـۀ

کردهانـد:بخـاری]الّصحیـح:2267/5[؛مسـلم]الّصحیـح:93/1[؛ابنماجـه؛  کسـانبـاذکـرسـندروایـت  1.آنراایـن
ومنذری]الّترغیبوالّترهیب:397/3[�
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نمایـدوشـرمنده کـرده،نـزدخـدااقـرار قیامـتبـهآنچـه روز کـهبایـددر گـردد.وازآنجـا

اینرو گذارد.‹همیناسـتحیـاواز گـردد،پـسآنچـهرامایـۀشـرمندگیاشخواهدشـد،وا

کـهرهـاوردشجـزخیرنیسـت.« اسـت

کارزشـت همـوگفتـهاسـت:»حقیقـتحیـاصفتـیاسـتاخاقـیکهانسـانرابهترک

کـردندرحـّقدیگـرانبازمـیدارد.برخـیازحکیمـانگفتهانـد:›هر برمیانگیـزدوازکوتاهـی

کـهحیـاجامـهاشرابـرویبپوشـاند،مـردمعیـباورانبینند.‹«

یـم؛شـایددرآنچیـزی کاو کنـونبـامـنبیاییـدتـازندگـیخلیفـهعثمـانرابررسـیمووا ا

اینراه گربـانومیدیاز کـهایـنصفـتوخـویاخاقـیرادرویاثبـاتنماید،البّتها بیابیـم

گوهـا  گفـتو کردههـاونکردههـاو  بازنگردیـم!پـسدیگربـارچشـمبگردانیـدوآنچـهرااز

کـهآیـادرآنچیـزیمییابیـدتـاپشـتوانۀایـن وسـخنانویوارسـیدیم،بنگریـد!پـسببینیـد

کـهحیاورزتریـِنمـردمیـاباحیاتریـِناّمـتبـهشـمار اّدعـابـهسـودویباشـد،چـهرسـدبـهایـن

اوشرمورزند! آیدیافرشتگاناز

گواههمینصفتهستند: آیااینها

_سـخنشبـهموالمـانامیرالمؤمنیـنعلـی؟ع؟:»بـهخداسـوگند!تونزدمـنازمروانبرتر

نیسـتی.«مگـروینمیدانسـتکـهخداونـددرکتـابخویـش،علـیراهمچونجـانپیامبِر

کیـزهسـاخته؛حـالآنکهمروانراندهشـدهای بـهتصریـحقـرآنحکیـم،اوراپا پـاکشـمردهو

فرزنـِدرانـدهشـده،فرومایـهایفرزنـدفرومایـه،ولعـنگشـتهایفرزنـدلعنگشـتهبـود؟بههمین

کتـاب)260/8(بنگرید.

بـارۀنامهایکهبرایکشـتنوشـکنجه  _تهمـتزدنـشبـهامـامپـاک،سـرورعتـرت،در

کردنمحّمدبنابیبکرویارانشنوشـتهبودوسـپسآنراانکارنمودوبهعلی؟ع؟  بند ودر

گفـت:»مـنتـووکاتبـممروانرابدیـنکارمّتهممیدانم.«

277/9
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کـهتـورا گـرزنـدهبمانـی،سرکشـیراخواهـمداشـت _سـخنشخطـاببـهامـام؟ع؟:»ا

گیـردوپناهـگاهوتکیـهگاهخـودسـازد.« بـازویخویـش نردبـانو

بـهدسـت تبعیـدش وماجـرای  بـارۀعّمـار امـامدر کـه گاه آن امـام؟ع؟ بـه _گفتـارش

اوهسـتی.«  از بـرایتبعیـدسـزاوارتر »تـو بـود: گفتـه بـاویسـخن خلیفـه،

بارۀابوذر: _سـخنشخطـاببـهیارانـشمروانوهماننـداناو،برایمشـورتخواهیدر

کـهآیـاویرابزنـمیـاحبـسکنمیـابُکشـم!«واین بـارۀایـنپیرمـرددروغگـو »مـرانظـردهیـددر

کنـدهبـود:»آسـمانسـایه گوشهـایهمـۀصحابـهراآ کـهسـخنپیامبـر؟ص؟ درحالـیبـود

دیگـر و را.«  ابـوذر  از راسـتگفتارتر نـداده،سـخنگویندهای جـا درخـود زمیـن و نیفکنـده

کتـاب)312/8(بنگریـد. سـخنانآنحضـرت؟ص؟درسـتایشابـوذر.بـههمیـن

کـهگفتـهبـود:»بـاتمـاموجـودوجانمـانمیگوییـم:خدای  _گفتـارشخطـاببـهعّمـار

گمـان آیـا پـدرش! نرینـۀ گزنـدۀ گفـت:»ای راشـنید، ایـن وچـون کنـد!« رارحمـت  ابـوذر

تبعیـداوپشـیمانم؟«وفرمـانداداوراازپشـتبراننـد؛وایـندرحالـی کـهمـناز میبـری

ـد)ص20-28(دیدیـد،عّمـارهمچـونپوسـتمیانچشـمو
ّ
کـهدرهمیـنمجل کـهچنـان اسـت

پـایتـاسـرلبریـزاز کـهاز بینـیرسـولخدابـودوانسـانیپـاکوپاکنهـادبـهشـمارمیرفـت

ایمـانبـودوایمـانبـاپوسـتوخونـشآمیختگـیداشـتوهرجـاحقجریانداشـت،اونیز

همانجابودوقرآنحکیمویراستودهاست.

کهازهنگامبیعتبارسولخدا؟ص؟  گرایناّدعایعثمانبرایخویش1حقیقتدارد ا

بـهاحتـرامدسـتمبـارکپیامبـر،دسـتبـرنرینـۀخـودننهـاده،نمیدانـمچـرانـامنرینۀیاسـر،

کـهحدیثهـایپیامبـررابـازبـانخـودبازگـو پـدرعّمـار،رادردهـانمیچرخاَنـد،حـالآن

کتـاب  کـهبـهاحتـرام کتـابخـداراتـاوتمینمـود!آیـابـرویواجـبنبـود آیـات  میکـردو

ایـنزشـتگوییبـازدارد،چنـانکـهدسـتشرابـهاحترامدسـتپیامبر_به وسـّنت،زبـانرااز

1.ماجرایشبهتمامخواهدآمد.
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کسـیبـا کـه اّدعـایخـود_ازلمـسنرینـهاشبازداشـتهبـود؟البّتـهایـنبـدانشـرطاسـت

وردننماید! بارۀدستشراانکار زبانویدیده،ایناّدعایاودر قیاسآنچهپیاپیاز

کـهبـهمدینـه بـارۀابنمسـعود _سـخنشبـرفـرازمنبـرودرحضـورجمـعمسـلماناندر

کـهبـرغـذایخـودراه بـدبـرشـمادرآمـد؛همـان کـهجنبنـدهایحقیـرو درآمـدهبـود:»هـا

کـهابنمسـعودازجملـۀ مـیرودوقـیمیکنـدومدفـوعمیافکَنـد.«وایـندرحالـیاسـت

سـتایششـدگانقـرآنعزیـزوهمانندتریـِنمـردمبـهرسـولخدا؟ص؟درشـیوهوشـمایلورفتار

کتـاب)ص3-11(بنگریـد. بـود.بـههمیـن

الحلبّیـه: )الّسـیرة هسـتی.« منافـق »تـو عـوف: بـن عبدالّرحمـان بـه _گفتـارشخطـاب

87/2]78/2[؛الّصواعـقالمحرقـه:ص68]ص114[(وعبدالّرحمـانبـهپنـدارخـوداهـلسـّنت،

ازدهتـِنبشـارتیافتـهبـود.

وصعصعـه فخرفـروش.« »احمـقالفزن بـنصوحـان: بـارۀصعصعـة در _تعبیـرش

گذشـت. ـد)ص43(
ّ
کـهدرهمیـنمجل بـود؛چنـان  ودینـدار گفتار سـروریسـخنوروشـیوا

_دشـنامشبـهمغیـرةبـنولیـدمخزومـی،آنگاهکهازعّمارحمایتنمـود،درآنماجرا

کهبیهوشبـرزمینافتاد. راچنـانزد کـهعثمـان،عّمـار

گشتهاند.« کافر نامهاش:»مردممدینه _سخنشخطاببهمعاویهدر

یـه:»مـردممدینـههمچـوناحـزابدرجنـگاحـزاب نامـۀدیگـربـهمعاو _گفتـارشدر

کـه بـود ُاحـدبـامـاجنگیدنـد.«ومقصـودشانصـار روز کـهدر کسـانیشـدهاند یـاهماننـد

او  از  کـهپیامبـرراتصدیـقنمودنـدو نیـزمهاجـران یـاریدادهبودنـدو  پنـاهو را مسـلمانان

کـهبـهپنـداردنبالـهروانخلیفـه،همگـیعـادل کردنـد.اینـانهمـانکسـانیهسـتند پیـروی

یـخ کـهتار تـن آینـدوهمـۀایشـانعثمـانرانکوهـشمینمودنـد،مگـرسـهیـاچهـار بـهشـمار

شـرححـاللکهدارشـانرابـهیـادسـپردهاسـت.
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کـــهبـــهاشـــترویارانـــشنگاشـــت:»مـــنشـــمارابـــهحمـــصتبعیـــد نامـــهای _ســـخنشدر

گونـــهشـــّروبدخواهـــیدرحـــّقاســـامومســـلمانانفروگـــذارنمیکنیـــد.« نمـــودم؛زیـــراازهیـــچ

چـون و بودنـد آمـده مصـر از مـردم »ایـن رسـولخدا؟ص؟: منبـر بـر دروغینـش _گفتـار

خـود سـرزمین بـه اسـت، دروغ رسـیده، ایشـان بـه امامشـان بـارۀ در چـه آن کـه یافتنـد در

کنـد  کـهتعّهـدنمـودتـابـهقـرآنوسـّنتعمـل گفـت  بازگشـتند.«اوایـنسـخنراپـسازآن

گـواهگرفـت؛ازآنپسکـهبهگناهان بـرایـن،تعّهدنامـهنوشـتوگروهـیازصحابـهرابـرآن و

یـااظهـارپشـیمانیوتوبـهنمـودوازهمیـنروی، یـد خویـشدرحضـورجمـعاعتـرافورز

فریبگـری بـا اّمـا بازگشـتند؛ خـود سـرزمینهای بـه وی بـرضـّد انقابیـون دیگـر و  مصریـان

ودسیسـۀابلیسهایـش،مـروانوهماننـدانوی،پیمـانوتوبـۀخویـشرامیشکسـت.آیـا

گونـهرفتـارمیکنـد؟ کـهجامـۀحیـابـرتـندارد،ایـن کسـی

کارآنقدر _درآمیختنـشبـازندیگـردرشـبوفـاتاّمکلثـوم،دختـرپیامبـرپـاک!ایـن

کسـی کنایـهزد:»آیـادرمیـانشـما کـهبـاایـنسـخنشبـهاو بـود نـزدرسـولخدا؟ص؟منفـور

کـهدیشـبآمیـزشنکـردهباشـد؟«وبدیـنسـاناوراازدفـنهمسـرشبازداشـت   هسـت

وخوارِیهمیشگیرابر]پیشانی[اوچسباند.

کـهبـهخافـترسـید.ابوبکـر گاه _نشسـتنشدرمـکانرسـولخدا؟ص؟بـرمنبـروی،آن

کـه بـود ابوبکـر.سـزاوار یـکپلـهفروتـرازجـایپیامبـر؟ص؟مینشسـتوعمـریـکپلـهفروتـراز

کـمازشـیوۀآندودرحیـا  ابوبکـروعمـر،درآنجایـگاهننشـیندودسـت عثمـاِنحیاورزتـراز

وادبپیـروینمایـد؛اّمـا...!

کـهمهاجـراننخسـتینوبازمانـدگاناهـلشـورا کتـابوسـّنت؛چنـان _مخالفتـشبـا

یابید،پیش بـهصحابـهوتابعیـنمصـرنوشـتند:»بـهسـویمـاآییدوخافـترسـولخدارادر

ازآنکهازشایسـتگانشسـتاندهشـود؛کههماناکتابخدادگرگونگشـتهوسـّنترسولش

بـه کـهدرمرزهـابودنـد،نوشـتند:»ایـندیـن بـهصحابـهای دیگرسـانشـدهاسـت.«1ونیـز

د)ص162(گذشت،بنگرید.
ّ
1�بهآنچهدرهمینمجل
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کهپشـتسـرشـمااسـت،تباهشـدهووانهادهگشـتهاسـت.پسبیاییدودین دسـتکسـی

»سـّنت گفـت: و آوْرد  فـراز را رسـولخدا؟ص؟ کفـش عایشـه و یـد!« دار پـای بـر را محّمـد

گفـت:»چـهزودسـّنتپیامبرتـانرا کفـش،راوانهـادی.«وهمـو رسـولخدا،صاحـبایـن

تازهاسـت!«ونیـزگفت:»عثمان کـهایـنمـویوجامـهوکفشاوهنوز تـرککردیـد،حـالآن

سـّنترسـولخداراتبـاهوفرسـودهسـاختهاسـت.«وهـممیگفـت:»بُکشـیدایـنپیرمـرد

بارۀ کـهکافـرگشـتهاسـت!«ودیگرسـخنانعایشـهوجـزاودر کـهخدایـشبُکشـد احمـقرا؛

کتابوسّنت. مخالفتعثمانبا

وصلههـا  نمـاز بـارۀ در وسـّنت، قـرآن  از بیگانـه و  دور رأیهـای آن نمـودن   _آشـکار

گفتاریتندهمچوناین وصدقهوخمسوزکاتوحجوازدواجوحدودودیه،آنهمبا

سـخن:»اینرأییاسـتکهبهنظرمرسـید.«

ایـنامـوالعمومـیبرمیگیریـم،هرچنـدکسـانی گفتـارش:»هرآینـهنیـازخـودرااز _ایـن

یـم،بـهرغـممیـل آنبرمیدار امـوالعمومـیاسـتوهـرچـهخواهیـم،از نپسـندند.ایـناز

ایـنحـال،تـورامانـعخواهنـدشـد.«عّمـار گفـت:»در کـهنمیپسـندند.«علـیبـهاو کسـانی

کهسـرخوردهمیشـوم.« کسـیهسـتم کهمننخسـتین گواهمیگیرم بنیاسـرگفت:»خدارا

ایـنسـرپیچد.«بـهآنچـهدر کـهاز کسـیهسـتم گفـت:»بـهخـداسـوگند!مـننخسـتین یـا

گذشـت،بنگریـد. ـد)ص15(
ّ
همیـنمجل

قانوناسـاممقـّدس؛تاآنجاکه از _برانگیختـنمـردمبـهعمـلبـرپایۀآنرأیهایدور

تـوآنراانجام بـهامیرالمؤمنیـنگفـت:»مـرانیابـیکـهبگـذارمتامـردمراازچیزینهینمایمو

کـهبـهرعایـتسـخنیکـیاز کسـینباشـم بـهاوپاسـخداد:»مـن دهـی!«وامیرالمؤمنیـن

گفتـۀتـو،سـخنرسـولخدا؟ص؟را مـردم،سـّنترسـولخدا؟ص؟راوانهـم!«یـا:»مـنبـهسـبب

کـهخبـرش پـیایـنماجـراکشـتهشـود؛چنـان وانمیگـذارم.«ونزدیـکبـودامیرالمؤمنیـندر

گسـتاخیبـرخـداونسـبتهای  گذشـتوبدیـنسـان،دِر کتـاب)219/6؛130/8( درهمیـن
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یـهومـروانودیگـرافـرادخاندانـشبـا اونیـزمعاو گشـودوپـساز کامـًا دروغیـنبـهاودادنرا

کودکانبافرفره! کردند،همچونبازی دینخدابازی

کشـتوخلیفـهاورا کـهچنـدبیگنـاهرا گاه بـهعبیـداهللبـنعمـرآن _پنـاهدادنـش

کـهخـودورأیهاشـاندرخـور گـرنگوییـم:همـۀآنهـا_ قصـاصننمـودوبیشـینۀصحابـه_ا

کردند. گرفتندواعتراض توّجههستند،بهاینسبببراوعیب

_اجـرانکـردنحـدبـرولیدبنعقبه،بهسـببخویشـاوندیونزدیکیاشبـااو.ولیدکه

کـهمیان بـدانجاکشـید کـردوکار شـرابنوشـیدهبـود،درمحـرابمسـجداعظـمکوفـهقـی

کفشنواختند!این مسـلمانانسـتیزودرگیریرخدادوبهبگومگوپرداختندویکدیگررابا

گذشـت. کتاب)120/8- 125( ماجرادرهمین

قـرآن،بـردوش _چیـرهسـاختنبنیامّیـه،مـردانتباهـیوفسـادوشـجرۀلعـنشـدهدر

زمینـۀحکمرانـیسـتمگرانۀ نمـودن  وهمـوار اسـام؛ مقـّدس قانونهـای و احـکام و مـردم

ایشـانوپایهگـذاریحکومـتظالـمامـویدرسـرزمینهایاسـامی؛چنـانکهبـهتفصیلدر

کتـاب)288/8-292(آوردیـم. همیـن

_بازگردانـدنعمـووعموزادگانـشبـهمدینهوپناهدادنشـان،حالآنکهرسـولخدا؟ص؟ 

ایشـانرارانـدهبـودتـاآنسـرزمینمقـّدسازوجودایـنمایههایآلودگیوپلیـدیپاکگردد.

کــردنآرای کــهمایــۀدگرگــون یــده _ســپردنمصالــحمــردمبــهدســتمــرواِنپــردهدر

کــهموالمــان آنجــا تــا بــود؛  او بــهدســت اّمــت کارهــای زمــام گویــا عثمــانمیگشــت؛

کــه گفــت:»آیــاتــوومــروانازیکدیگــرخشــنودنمیشــوید،جــزبــهایــن امیرالمؤمنیــنبــهوی

کــههرجــاخواهنــد،اوراَبرنــد؟«   ویتــوراازدیــنوعقلــتبازگرداَنــد،همچــونشــترهــودجدار

تــو کــهدینــتراتبــاهســازدو گفــت:»تــوومــروانازیکدیگــرخشــنودنشــوید،مگــربــهایــن ونیــز

ک[درانــدازد  کــهتــورابــهآبشــخور]هــا  رادرعقلــتبفریبــد.همانــااوراچنیــنمیبینــم

وسپسبیروننیاوَرد.«
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وشـکنجۀ کشـیدن زنجیـر بـه  و وحبـس کشـتن بـرای خـود کارگـزاران بـه _نامـهاش

اّمـت. صالحـان

زندانی _گردانـدنبنـدگانصالـحخـداازصحابـۀنخسـتوپیروانایشـانبهنیکـی،از

بـهزنـداندیگـر؛وراندنشـانازمیـانخانههاشـاندرمدینـهوبصـرهوکوفـه؛وآزاردادنشـانبا

کهمیتوانست. کشیدن،تاآنجا زدنودشناموبهزنجیر
انجــام  گویــا جنایتــی نابخشــودنی  کرده انــد،  از میــان خانه هاشــان تبعیدشــان  آوارگاننــد و 

داده انــد.

کـهپیامبـر بنیغفـار،ابـوذرصّدیـق تبعیـدخویـش]ودرغربـت[،سـرور کـهدر تـاآنجـا

کـهدرسـفرتبعیـد]ازشـامتـامدینـه[ آنپـس گواهـیداد،جـانسـپرد،از بـهراسـتگوییاش

گوشـترانـشمتاشـیشـدهبـود.

کارنامـۀزندگانـیخلیفـهخواندیـمتـاپژوهنـدگانژرفنگـر ایـنبـودپـارهایازآنچـهدر

اینهـاداللـت گوینـد:آیـاهیـچیـکاز انصـافرابگزارنـدوپرسـندهرابـهراسـتیپاسـخ حـِقّ

ایـنصفـت  از کـهاو کـهویجامـۀحیـابـرتـنپوشـیدهباشـد؛یـاآشـکاراداللـتمیکنـد  دارد

ومنـشنیـکبهـرهنداشـتهودرهمـۀایـنحـاالتدارایصفتیمخالفباحیابودهاسـت؟

پـسدیگـرمـواردرانیـزباهمینهاقیـاسکنید!

بـه یـدو ابوبکـرحیـاورز کـهخداونـداز کتـاب)248/7(روایتـیآوردیـم وانگهـیدرهمیـن

گـرایـنسـخندرسـتباشـد،بایـد همیـنسـبب،سـخنپیامبـرخـودراناراسـتشـمرد1.ا

بـه یـد؛پـسچـرابـهاورویخـوشنشـاننـدادو پیامبـر؟ص؟ازویبیـشازعثمـانحیـامیورز

کـرد؟ اوتوّجـهنکـرد،اّمـابـاعثمـانچنیـن

ازجنبـهایتـازهبـهروایـتحیـامینگریـم.سـازندۀایـندروغرادوسـتِی کنـوندیگـربـار ا

کـهخواسـتهفضیلتـیواالرابـرایخلیفـهاثبـاتنمایـد، کننـدهچنـاننابینـانمـوده کـر و کـور

کهبهتفصیلگذشت،اینازحدیثهایساختگیمایۀرسواییاست. 1.چنان
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کـهبایسـتۀآن_ پنـاه بـر خـدا! _نفـیکردناینفضیلتازپیامبراسـام؟ص؟اسـت؛ ایـن غافـلاز

کـهرانهایـشرادرحضـورصحابـهاشوبـدونتوّجـهو زیـرابـهآنحضـرت؟ص؟نسـبتداده

اوحیامیورزند؛سـپس اعتنـابـهآنـانبرهنـهسـاختهتـاآنگاهکـهکسـیآمـدکهفرشـتگاناز

کاریراانسـانهای کـهچنیـن گوییـم:نخسـتایـن اوشـرمنمـودورانـشراپوشـاْند.مـا از

مـردمفرومایۀعربهای بـزرگومـردمبرجسـتهانجـامنمیدهنـد؛بلکهتنهاطبقاتپسـتاز

بادیهنشـینچنینمیکنند.هیچخردمندایمانآورندهبهپیامبربزرگوفضیلِتاورانسـزد

کـوهرادرسـنگینی  کـه کسـی بـاریزشـتیرابـهاونسـبتدهـد؛آنهـم کـهچنیـنبیبنـدو

کوچـکمینمایـدوابوسـعیدخـدریاورا یـارادرمعارفـش ووقـارشبـهسـخرهمیگیـردودر

یدوهـرگاهچیزی کـردهاسـت:»پیامبـربیشازدوشـیزۀپردهنشـینحیامیورز چنیـنوصـف

رازشـتمیشـمْرد،آنراازچهـرهاشدرمییافتیـم.«1وخـدایتعالـیچنیـنادبشنمودهبود

کـردهبـودکهاخـاقگرانمایهاش کـههیـچمایـۀزشـتیرادرویواننهـادوچنـانپیراسـتهاش

راچنیـنسـتود:»براسـتی تـو بـر ]اخـاق و[ خویـی بـزرگ هسـتی.«]قلم/4[

زمرۀعورتمردشـمردهوپوشـاندنشرا کهخودپیامبرآوْرد،رانرادر وانگهیشـریعتی

]حّتیدرغیرنماز[فرماندادهاست:

یـک.احمـد،پیشـوایحنبلیـان،)المسـند:290/5]392/6[(بـاذکـرسـندازمحّمـدبـن

َمْعَمـر2  کنـار  کـهپیامبـر؟ص؟درحیـاطمسـجداز جحـش،بـرادرزنپیامبـر؟ص؟،روایـتنمـوده

رانـشپیـدابـود.پیامبـر؟ص؟بـهاوفرمـود:»ایمعمـر!رانـترا کنـار کـهچنباتمـهزده، گذشـت

کـهرانازعـورتاسـت.« بپوشـان؛

کـه درعبارتـیبـاسـنددیگـرازطریـقابنجحـشآمـدهاسـت:»همـراهپیامبـر؟ص؟بـودم

الّنبـی:203/5]1306/3[(؛مسـلم بـابصفـة کردهانـد:بخـاری)الّصحیـح: بـاذکـرسـندروایـت کسـان ایـن را 1.آن
�)]488/4[ 78/7 )الّصحیـح:

گفتهانـد.گاهایـنماجـرابـهجـّدش 2.ویمعمـربـنعبـداهللبـننافـعبـننضلـۀقرشـیعـدویاسـت.برخـینیـزجـزایـن
نضلـهنسـبتدادهشـدهاسـت.بنگریـدبـه:اإلصابـه:448/3و449؛تهذیـبالکمـال:314/28.)غ.(
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کـهدورانـشبرهنـهبود.بهویفرمـود:›ایمعمر!رانهایترابپوشـان کنـارمعمـرگذشـت  از

کـهرانعورتاسـت.‹«

همیـن از گفتهانـد« ران بـارۀ در چـه »آن بـاِب  در )]145/1[ 138/1 )الّصحیـح: بخـاری

طریـقونیـزدوطریـقابنعّبـاسوجرهـد،همـانروایـتراآوردهوسـپسازدوطریـقانـس

گفتـهاسـت:»سـندحدیـثانـس کـهپیامبـر؟ص؟رانـشرابرهنـهنمـود.آنگاه، روایـتنمـوده

کسـانبـاذکـرسـند اسـتوارتر؛اّمـاحدیـثجرهـدبـهاحتیـاطنزدیکتـراسـت.«نیـزآنراایـن

یـخالکبیـر:ج1/قسـمتاّول/12(ازطریـقابنجهـش؛بیهقـی)الّسـنن کردهانـد:همـو)الّتار روایـت

کـم)المسـتدرکعلـیالّصحیحیـن:180/4]200/4[(� الکبـرٰی:228/2(؛حا

کمصحیح کردهوحا گوید:»آنرااحمدباذکرسندروایت ابنحجر)اإلصابه:448/3(

کـهپیامبـر؟ص؟بـروی اعـرج،ازمعمـر،روایـتنمـوده شـمرده؛ونیـزابنقانـعبـهطریـقدیگـراز

کهرانشبرهنهبود،برگذشتو....«

یـانایـن عسـقانی)فتـحالبـاریبشـرحصحیـحالبخـاری:380/1]479/1[(گفتـهاسـت:»راو

کردهانـد؛ یـانحدیـثصحیـحهسـتند.البّتـهجماعتـیازویروایـت خبـر،جـزابوکثیـر،راو

گونـۀصریـحنیافتـهام.ابنقانـعنیـزهمیـنحدیـثرا اّمـامـنعبارتـیدرعـادلشـمردنشبـه

کـهدر کـردهاسـت.همچنیـنبـهحدیـثمحّمـدبـنجحـشبرخـوردهام ازطریـقویروایـت

تـاپایـان›محّمد‹هـاقـراردارنـد؛وآنرادر›األربعیـنالمتباینـه‹امـا آغـاز یانـشاز زنجیـرۀراو

نمـودهام.«

الکبیـر )المعجـم طبرانـی و احمـد از را خبـر ایـن )52/2 الّزوائـد: )مجمـع هیثمـی حافـظ

اسـت. شـمرده ثقـه را احمـد خبـر یـان راو و آورده )]271/2[

دو.ازعلـی؟ضر؟ بـهنحـومرفـوع)=ازپیامبـر(روایـتشـدهاسـت:»رانـتراآشـکارنکـنو

بـهرانهیـچزنـدهیـامـردهایننگر!«

)383(



441 زنجیرۀحدیثهایساختگیدربارۀماجرایخانۀعثمانوپاکوبیگناهشمردنوی؛وتأّملیدرآنها

کـم کردهانـد:بیهقـی)الّسـننالکبـرٰی:228/2(؛حا کسـانبـاذکـرسـندروایـت آنراایـن

نیلاألوطـار)48/2]69/2[(آمده کـهدر )المسـتدرکعلـیالّصحیحیـن:180/4]200/4[(؛بـّزارچنـان

است.

کـه گذشـت،حـالآن سـه.ازجرهـداسـلمینقـلشـدهاسـت:»رسـولخدا؟ص؟بـرمـن

جامـهایبـرخـودافکنـدهبـودم،درحالـیکـهرانـمبرهنـهبـود.بهمنفرمـود:›رانترابپوشـان؛

کـههمانـارانعـورتاسـت.‹«

 )]145/1[ )الّصحیـح بخـاری دیدیـد، پینوشـتحدیـث توضیـح در پیشتـر کـه چنـان

]الّسـنن:40/4[  ابـوداوود و الموّطـأ در مالـک نیـز اسـت. کـرده روایـت ذکـرسـند بـا را  ایـنخبـر

واحمـد]المسـند:526/4[آنراروایـتکردهانـد.ِترِمـذی]الّسـنن:103/5[هـمآنراآوردهوخبـری

حسـنشـمردهاسـت.قسـَطانی)إرشـادالسـاریلشـرحصحیـحالبخـاری]32/2[(آنراازمالـکو

ِترِمـذیروایـتکـردهوگفتـهاسـت:»ابنحّبان]اإلحسـانفیتقریبصحیـحابنحّبـان:609/4[آنرا

صحیـحشـمردهاسـت.«شـوکانی)نیلاألوطـار:50/2]71/2[(ازهمینسـخنابنحّبـانیادکرده 

کـم کـردهاسـت.نیـزحا وبیهقـی)الّسـننالکبـرٰی:228/2(آنراازدوطریـقبـاذکـرسـندروایـت

)المسـتدرکعلـیالّصحیحیـن:180/4]200/4[(آنرابـاذکـرسـندروایـتنمـودهاسـت.

کـهرانـشبرهنـه کـهرسـولخدا؟ص؟بـرمـردیبرگذشـت ابنعّبـاسنقـلشـده چهـار.از

بود؛وفرمود:»رانهایترابپوشان؛زیرارانمردازجملۀعورتاواست.«

کـه _چنـان آورده پینوشـت توضیـح گونـۀ بـه ]12/1 الکبیـر: یـخ ]الّتار بخـاری را ایـن

ِترِمذی]الّسـنن:103/5[واحمد)المسـند:275/1]454/1[(وبیهقی)الّسـننالکبرٰی: گذشـت_و

گفتـهاسـت:›ایـن1سـندهایصحیـح گویـد:»شـیخ کردهانـد.بیهقـی 228/2(آنراروایـت

کـم)المسـتدرکعلـیالّصحیحیـن:181/4]200/4[(آنرابـاذکـر درخـوراحتجـاجاسـت.‹«نیـزحا

کـردهاسـت. سـندروایـت

1.یعنی:سندهایحدیثابنجحشوجرهدوابنعّباس.
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کــهرســولخدا؟ص؟  پنــج.داَرُقْطنــی)الّســنن]230/1[(ازطریــقعبــداهللبــنعمــرآورده

فرمــاندهیــدوچــوندهســالهشــدند،آنــان فرمــود:»کودکانتــانرادرهفــتســالگیبــهنمــاز

کســیازشــما ید؛وهــرگاه کنیــد؛وبســترهایخوابشــانراجــداســاز تنبیــه رابــرایتــرکنمــاز

بــاالیزانویش کنیــزخــودرابــهازدواجغــامیــاکارگــِراجیرشــدهاشدرآوْرد،دیگــربــهزیــرنافو

ننگــرد؛زیــرامیــاننــافوزانــوازعــورتاســت.«

اینرااحمد)المسـند:187/2]387/2[(باذکرسـندآوردهوعبارتشچنیناسـت:»پس

هرگـزبـههیـچبخـشازعـورتویننگـرد؛زیـرامیـاننـافتـازانوانـشازعـورتاواسـت.«

ابـوداوود]الّسـنن:133/1[واحمـدوعقیلـی یلعـی)نصـبالّرایـه:296/1(بـهنقـلازداَرُقْطنـیو ز

الکامـلفـی گفتـهاسـت:»آنرانـزدابنعـدّیدر ]الّضعفـاءالکبیـر:168/2[،همیـنخبـرراآوردهو

ضعفـاءالّرجـال]60/3[،طریقـیدیگـرنیـزهسـت.«بیهقـی)الّسـننالکبـرٰی:229/2(آنراازچهـار

طریقروایتنمودهوقسـَطانی)إرشـادالسـاریلشـرحصحیحالبخاری:389/1]33/2[(نیزازآن

کردهاسـت. یـاد

طریـق از )229/2 الکبـرٰی: )الّسـنن بیهقـی و )]230/1[ ص85 )الّسـنن: داَرُقْطنـی شـش.

ابواّیـوب،بـهنحـومرفـوع)=ازپیامبـر(روایـتکردهانـد:»میـانزانـوانونـافازعورتاسـت.«

یلعی)نصبالّرایه:297/1(نیزآوردهاست. آنراز

اینهـاحدیثهایـیبودنـدکـهپیشـوایانبرجسـتۀفقـهوفتـوابدانهااسـتنادنمـودهوبر

کـهنـووی1آورده_ورأی کـهرانعـورتاسـت.رأیبیشـینۀدانشـوران_چنـان آنشـدهاند

 )]33/2[ 389/1 البخـاری: لشـرحصحیـح السـاری )إرشـاد قسـَطانی کـه _چنـان ایشـان  عمـوم

گفتهانـد_همیـناسـت.ابنرشـد)بدایـةالمجتهـد:111/1  وشـوکانی)نیـلاألوطـار:50/2]71/2[(

نـافتـازانـواسـت. کـهعـورتمـرداز گویـد:»مالـکوشـافعیوابوحنیفـهبـرآننـد )]117/1[

1.فتـحالبـاریبشـرحصحیـحالبخـاری:382/1]481/1[؛نیـلاألوطـار:49/2]70/2ونیـزبنگریـدبـه:شـرحصحیـح
مسـلمتألیـفنـووی:219/9[�
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کـهعـورتتنهـاشـرمگاهپیشـینوپسـیناسـت.سـببایـناختـاف،دو گفتهانـد برخـی

کـهپیامبـر؟ص؟فرمود: مهسـتند؛یکـیحدیـثجرهـد
ّ
کـههـردومسـل روایـتمتعـارضاسـت

کـهپیامبـر؟ص؟همـراهاصحابـشنشسـته،رانش ›رانعـورتاسـت.‹ودیگـریحدیـثانـس

کردیم. کهیاد برهنهبود.«سپسویهمانسخنبخاریراآورده

تابعیـن  »عمـوم گویـد: )]33/2[ 389/1 البخـاری: لشـرحصحیـح السـاری )إرشـاد  قسـَطانی

 وابوحنیفـهومالـک_درصحیحتریـننظـرش_وشـافعیواحمـد_درروایـتصحیحتـرش_ 

وابویوسـفومحّمـدبـرآننـدکـهرانعـورتاسـت.ابنابیذئـبوداوودواحمد_دریکـیازدو

روایتـش_واصطخـریازعالمـانشـافعیوابنحـزمبرآنندکهرانعورتنیسـت.«

اّمـاعـورتمـرد،در کتـابالفقـهعلـیالمذاهـباألربعـه)142/1]192/1[(آمـدهاسـت:»و در

گـربیـمفتنـهدرمیاننباشـد،نگریسـتن حالـتغیـرنمـازمیـاننـافتـازانـویاواسـت.پـسا

بـهدیگـراندامهـایویروااسـت.مالکیـانوشـافعیانبـرآننـدکهجزدرحالـتنماز،عورت

کـهبـهویمینگـرد،تفـاوتدارد؛بـرایافـرادَمحـرمونیـزمـرداندیگـر، مـردبـهتناسـبکسـی

بـرایزنـانناَمحـرم،همـۀبـدناواسـت؛اّمـامالکیـانچهـره   میـاننـافتـازانـویاواسـت؛و

باشـد، ایمـن بـردن ت
ّ

لـذ  از گـر ا ناَمحـرم پـسزن اسـتثنانمودهانـد؛ را پـا  دو و ودودسـت

کـهنگریسـتنزن میتوانـدبـهایـندوبخـشبنگـرد؛وگرنـهحـراماسـت.اّمـاشـافعیانبـرآننـد

ناَمحرمبهایندوبخشنیزمطلقًاروانیست.«

آوردنحدیـثمرفـوععلـیامیرالمؤمنیـن شـوکانی)نیـلاألوطـار:49/2]70/2-71[(پـساز

پیامبـر  بیـت اهـل اسـت. عـورت ران کـه دارد داللـت حدیـث »ایـن گویـد: شـد، یـاد  کـه

وشـافعیوابوحنیفـهبـرهمیـنباورنـد.نـوویگفتـهاسـت:›بیشـینۀدانشـورانبرآننـدکهران

کـهتنهـاشـرمگاهپیشـینوپسـین عـورتاسـت.‹ازاحمـدومالـک_بـهیـکنقـل_آمـده

زمرۀعورتقرارداردواینحدیثعلیهرچند کهراندر عورتاسـت....وحقآناسـت

بـهتنهایـیبـرایداللـتکافـینیسـت،اّمـااحادیثـیدیگردرهمیـنبابدرخـوراحتجاجبر
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ازدلیلهـای را کـردهوآن یـاد را همیـنموضـوعوجـوددارنـد.«سـپسویحدیـثجرهـد

کهرانراعورتشمردهاند. عمومدانشوراندانسته

برهنگـیرانهـا،نـهبـرایحرمتبلکهبـرایکراهتباشـد؛اّما کـهنهـینمـودناز گیریـم

وازمقتضیـاتشـکوه  کـهپوشـاندنرانیکـیازآدابشـریعتوبایسـتۀوقـار  تردیـدنیسـت

آن رعایـت بـه فرمـوده،خـود اعـان را ادب ایـن کـه رسـولخدا؟ص؟ و اسـت؛ مـرد بزرگـی و

سـزاوارتراسـت.ابنرشـد)تمهیـداتالمدّونـةالکبـرٰی:110/1]134/1[(گویـد:»مـنبـرایـنباورمکه

کـهموجـب بـارۀرانروایـتشـده،اختافـینـدارد پیامبـر_علیـه الّصـالة و الّسـالم_در آنچـهاز

پیشـین  شـرمگاه هماننـد کـه نیسـت عورتـی ران کـه اسـت آن معنایـش و باشـد  تعـارض

نیکـوی ویژگیهـای و آییـن  در کـه اسـت عورتـی اّمـا باشـد؛ واجـب پوشـاندنش پسـین، و

کـهدرمحفلهـاوجماعتهـانـزدافـراد اخاقـی،پوشـاندنشبایسـتهاسـتوسـزاوارنیسـت

بـارۀآنکوتاهـیشـود.طبـقایننظر،بههمۀروایاتعملمیشـود  ارجمنـدودارایرتبـه،در

نهـادنبرخـیاسـت.« کنـار  کـردنبـههمـۀآنهـاسـزاوارتراز وعمـل

کـهدر بنـابـرهـردوفـرض،شـأنپیامبـِردارایعظمـتوشـکوهراباالتـرازآنمیدانیـم

کـره کـهازدوشـیزۀبا حضـوردیگـرانبیپروایانـهرانهایـشرابرهنـهسـازد_آنهـمپیامبـری

آنـاناعتنـاننمایـدتـاشـیرخوردۀپسـتانحیـاوپـرورش بیشتـرشـرممـیورزد_وبـهحضـور

یافتـۀخانـدانقداسـت)!(،زادۀآلامّیـه،حیاورزتریـِناّمـتنـزدپیامبـرآیـد؛همـانکسـیکه

کشتنداد! اینصفتوخوینیکو،اورابه از کارهایدور

اندازنـد؛ هـراس بـه را صحیـحبخـاریشـما و  درصحیـحمسـلم روایـت ایـن وجـود مبـادا

انبـانسـخنانفرومایـه  یـاوهو کتـابقوطیهایـیاز گفتیـم،ایـندو کـهپیشتـر  زیـراچنـان

راسسـت علـمحدیـث بنیـان و آلـوده را تألیـف نیـک نـام کـه هسـتند رسـوا جعلّیـات و

اّدعـای ایـن بـر راسـتین برهانهـای و دلیلهـا تعالـی خـدای بـهخواسـت شـاید کردهانـد.

کاشایـندو،ازسـخنانرسـواتنهـابـههمیـنروایـتبرهنگـیرانبسـنده یـم. خویـشبیاور
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کـهرسـولخدا؟ص؟درمیـانمـردمعریـانشـد!بخـاری میکردنـدوآنروایـترانمیآوردنـد

کعبـهومسـلم)الّصحیـح:184/1]340/1[(ازطریـق بـاببنیـان )الّصحیـح:13/6]573/2[(در

کـهچـونکعبـهرابازسـازیمیکردنـد،پیامبـر؟ص؟وعّبـاسسـنگ جابـربـنعبـداهللآوردهانـد

تـاازآسـیب  گفـت:»پایینپـوشخـودرابـردوشـتبگـذار میآوردنـد.عّبـاسبـهپیامبـر؟ص؟

رو افتـادوچشـمانش زمیـن بـه وسـپس کـرد پیامبـرچنیـن گـردد!« مانـع وخـراشسـنگ

سـپس پایینپوشـم!« »پایینپوشـم؛ فرمـود: و برخاسـت آنگاه، مانـد. خیـره آسـمان بـه

بـهخـودبسـت. را پایینپوشـش

کـهرسـولخدا؟ص؟همـراهمـردمبـرای درعبـارتمسـلم]الّصحیـح: 340/1[ آمـدهاسـت

گفـت: کعبـهسـنگمیُبـردوپایینپـوشبـرتـنداشـت.عمویـشعّبـاسبـهوی بازسـازی

»ایبـرادرزاده!خـوباسـتپایینپوشـترابگشـاییوآنرارویشـانهاتزیـرسـنگقـرار

بـرشـانهاشنهـادوسـپسبیهـوشبـرزمیـنافتـاد. گشـادو دهـی!«پیامبـرپایینپوشـشراوا

اّماازآنپسدیگرهرگزعریاندیدهنشد.

کـه کـهابنهشـام)الّسـیرةالّنبوّیـه:197/1]194/1[(آورده،درضمـنماجرایـی قّصـهای در

کـه]خداونـد[ کودکـی زمـرۀخاطراتـشدر برایـشنقـلشـده،آمـدهاسـت:»رسـولخدا؟ص؟در

بـرای قریـش کـودکان میـان ›در فرمـود: میداشـت، نـگاه جاهلّیـت آلودگیهـای  از را وی

سـنگبازی،سـنگجـابـهجـامیکردیـموهمگـیعریـانمیشـدیموپایینپوشـمانراروی

گیریـم.مـننیـزبـههمیـنسـانهمـراهآنـانپیـشوپـس شـانهمینهادیـمتـاسـنگبـردوش

گفـت: و بـود؛  دردآور بـس کـه زد مشـتی مـن بـه ندیدمـش، کـه کسـی گاه نـا کـه میشـدم

بـهخـودبسـتموسـپسسـنگرابـر گرفتـمو “پایینپوشـترابـهخـودببنـد!”پایینپوشـمرا

کهازمیاندوستانمتنهامنپایینپوشبهبرداشتم.‹« دوشنهادم،حالآن

کتـابصحیـح، ایـندومـرد،صاحبـاندو  از تـا بـامـنبیاییـد ایهمـۀمسـلمانان!

بـرایتاشهایـش؟ایـناسـتسپاسـگزارِی بپرسـیم:آیـاایـناسـتپـاداشپیامبـربزرگـوار

286/9
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گرامیداشـتنوی؟آیاصحیحاسـت شایسـتهبراصاحگریاش؟ایناسـتبزرگداشـتو

تـنافکنـده کارگـرانراهمیرفـتوجامـهاشرااز  کـهمحّمـد؟ص؟برهنـهدرمیـانجماعـت

کـهعورتـشراازحاضـرانبپوشـاَند؟چنـان کـردهبـود،بـیآن وپایینپوشـشراازخـودجـدا
ایـنهنـگام35سـالهبـود!1 کـهابناسـحاقآورده،آنحضـرت؟ص؟در

روایــت ایــن نقــل بــه خویــش ]شــیطانی[ هدفهــای بــا بدنهــاد یــان راو کــه گیریــم

کــهمســلموبخــاریآنراصحیــحشــمرندوهمچــونروایتــی پرداختهانــد؛چــهتوجیــهدارد

از رســوا کار آن کــه دارنــد گمــان دو ایــن آیــا نماینــد؟ ثبــت کتابهــایخــود در م
ّ
مســل

گونــۀصحیــح  کــهخودشــاندرویژگیهــایپیامبــر؟ص؟بــه مصداقهــایهمــانخبــریاســت

کــهچنیــن کــرهحیاورزتــربــود؟2آیــادردوشــیزهمییابیــد کــهویازدوشــیزۀبا مآوردهانــد
ّ
ومســل

بیشــرمیراروابشــمَرد؟بــهخــداســوگند؛چنیــننیســت!

کـهانجـامدهنـدۀایـنبیشـرمیکسـیجـزپیامبراسـام یـاآیـاایـندوگمـانمیکننـد و

برهنـهسـاختنرانهاشـانبـهسـببعـورتبودنـشنهـیفرمـود؟ بـودهکـهجرهـدومعمـررااز

کـهروزیبرهنگـیرانرانهـیمینمایـدوروزدیگـررانو یـاآنحضـرت؟ص؟راکسـیمیداننـد

باالیآنرابرهنهمیسـازد؟آیاسـادهاسـتکهباورکنیمرانعورتاسـت،اّماشـرمگاههای

باالیآنعورتنیست؟

بـامـنبیاییـدتـابـهآنچـهدرصحیـحمسـلموصحیـحبخـاریصحیـحشـمردهشـدهنظـر

کـهاحمـد)المسـند:74/1]118/1[(ازحسـنبصـریآورده یـموآنرابـاروایتـیبسـنجیم انداز

کـهدرخانـۀدربسـتهبـود، گاه گفـت:»حّتـیآن کـردو کـهازعثمـانوحیـایفراوانـشیـاد

ُـف:127/1]228/2[؛عیـوناألثـر:51/1  ݧ 1.بنگریـدبـه:الّسـیرةالّنبوّیـهتألیـفابنهشـام:209/1]204/1[؛الـّروضااُلنݧ
کـهپیامبـردر ]75/1[.آنچـهدرفتـحالبـاریبشـرحصحیـحالبخـاری)5/7]145/7[(بـهنقـلازابناسـحاقآمـده
آنحـال25سـالهبـود،ناصحیـحاسـتونقـلصحیـحازوی]صـرفنظـرازباطـلبـودناصـلروایـت[35سـالهبـودن

پیامبراسـت.

د)ص281(گذشت،بنگرید.
ّ
2.بهآنچهدرهمینمجل
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اینحالسـِرپابایسـتد1.« جامـهاشرانمیکنـدتـابـررویخـودآببریزدوحیاداشـتکهدر

حـالبـهحیـایپیامبـرعصمـتوقداسـتبنگریدوآنراباحیایزادۀدرخِتوصفشـده

قـرآنبسـنجید؛چـهدوراسـتفاصلـۀایـندو! ]بـهلعنـت[در

اوپرسید:»ایرسولخدا! کهمعاویةبنحیدهاز آیااینهمانپیامبربزرگوارینیست

فرمـود: یـم؟«رسـولخدا؟ص؟ گذار وا را  وچـهمقـدار بپوشـانیم را ازعورتهامـان چـهبخـش

گـرمـردیمیـانمـرداندیگر »عورتـترابپوشـان،مگـرازهمسـرتیـاکنیـزت!«ویپرسـید:»ا

کـههیـچکسعورتـترانبیند!«اوپرسـید: گـرتوانـی،کاریکـن باشـد،چـهکنـد؟«فرمـود:»ا

کـهانسـانازخـدایتبـارک  کنـد؟«فرمـود:»شایسـتهتراسـت گـرکسـیدرخلـوتبـود،چـه »ا
وتعالـیحیاورزد!«2

یـدناز کـهبـهسـببحیـاورز رسـولخدا؟ص؟تـاآنجـادرپوشـشعـورتاصـرارداشـت

کـهبرهنـه کسـی خـدایتعالـی،برهنـهسـاختنعـورتدرخلـوترانیـزنمیپسـندید.دلیـل

کـهمـرادر کیسـت شـدندرخلـوترابـهطـورمطلـقجایـزندانسـته،نیـزهمیـناسـت.3اّمـا

گمـاندارنـدرسـولخدا؟ص؟در کـه ندانـد کتـابصحیـحمعـذور نکوهـشایـنصاحبـاندو

فـرازسـراینـان،بـرپیامبـر کـهخداونـداز کسـانیعورتـشرابرهنـهسـاخت؛حـالآن حضـور

گـرهـمچنیـنفـرضکنیـم_کهفرضیاسـتمحال_پـسآنحیایافزونبرشـرم ناظـربـود؟ا

کـه تـوآمـرزشمیجوییـم؛ یـدنازخـداچـهمیشـود؟بارخدایـا!از کـرهوآنحیـاورز دوشـیزۀبا

ایـنبهتانـیاسـتبزرگ!

ایــنرویدادهــایــازشــتکاریها، کــهآنحیــاپــساز گمــاندارنــد آیــاایــندوشــیخ

بوتــۀقداســتریختــهشــد، کــهدر گشــتوازهمــانهنــگام گهــانبــرایپیامبــر؟ص؟فراهــم نا

1.ابنجوزی)صفةالّصفوه:117/1]304/1[(ومحّبطبری)الّریاضالّنضره:88/2]12/3[(اینخبرراآوردهاند.

2.ابنتیمّیـهدرالمنتقـیگویـد:»صاحبـانپنـجکتـابصحیـح،جـزنسـائی]صحیحالبخـاری:107/1؛سـننابنماجه:
618/1؛سـننالِترِمـذی:90/5؛سـننابـیداوود:41/4[آنراروایـتنمودهانـد.«نیـلاألوطـار)47/2]68/2[(

3.بنگریدبه:نیلاألوطار:47/2]69/2[�
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گــرچنیــنگمانــیدارنــد،چــهزشــتاســتایــنگمــان؛   خویــیوصفتــیدروجــودوینبــود؟ا

شــود، دمیــده آدم]؟ع؟[ پیکــر در روح کــه آن  از پیــش کــه اســت آن م
ّ
مســل وحقیقــت

رســولخدا؟ص؟پیامبــربــود1وهمــۀآنصفــاتوغریزههــایارجمنــددرهمــانروزگاردیریــن

کــهدرعالــم گاه کــهدرجهــاننورهــاجــایداشــتوخــواهآن درویبــود،خــواهآنهنــگام

کودکــیونوجوانــیوجوانــی  گرفتــهتــا روزگارحیاتــشازشــیرخوارگی  جنینــیبــودوخــواهدر

کــهزادهشــد  کهنســالی.درودخــداوســامشبــرویوخاندانــشبــاد،آنروز  ومیانســالیو

کهزندهبرانگیختهخواهدشد! کهوفاتنمودوروزی وروزی

کــردهاســت:»ســنگی بــنمخرمــهروایــت کــهازطریــقمســور آیــاهمیــنمســِلمنیســت

ســنگینرامــیآوردموپایینپوشــیســبکبــرتــنداشــتم.پایینپوشــمبــازشــدوچــونســنگ

کــهســنگرابــهجــای کنــم؛تــازمانــی بــازشــدنشجلوگیــری رابــاخــودداشــتم،نتوانســتماز

گیــر؛ ــردخــود ِگ خــودرســاندم.رســولخدا؟ص؟فرمــود:›بــهســویپایینپوشــتبازگــردوآنرا
برهنهراهنروید!‹«2

برهنهراهرفتننهیمینمایدوازسـنگ رااز کهرسـولخدا؟ص؟مسـور گفت آیامیتوان

کرده،انجاممیدهد؟اینچیزی بردنبدینسـانبازشمیدارد،اّماخودشآنچهرانهی

گـر کـهپیامبـر؟ص؟اعتقـادداشـتمـردیمشـرکا اسـتبـسشـگفت!وشـگفتترازآن،ایـن

نگرنـدهایمحتـرمرامیدیـد،عورتـشرابرهنـهنمیسـاخت؛پـسچگونـهخـودویچنیـن

یهوابنعّبـاسوابوجدعـاءاسـتوآن گـونازطریـقمیسـرهوابوهریـرهوابنسـار گونا 1.ایـنحدیـثدارایعبارتهـای
راایـنکسـانبـاذکـرسـندروایـتکردهانـد:ابنسـعد]الّطبقـاتالکبـرٰی:148/1[؛احمـدبـنحنبـل]المسـند:110/5[؛
یـخالکبیـر]مـج68/6[(؛بغوی]معالمالتنزیل:508/3[؛ابنسـکن؛طبرانـی]المعجمالکبیر:73/12[؛ بخـاری)الّتار
کـم]المسـتدرکعلـیالّصحیحیـن:453/2[آنراصحیـح ابونعیـم)ِحلیـةاألولیـاء]122/7[(ودالئـلالّنبـّوة.نیـزحا
دانسـتهوِترِمـذی]الّسـنن:545/5[آنراحسـنوصحیـحشـمردهاسـت.ابنحّبـان)اإلحسـانفـیتقریـبصحیـح
کردهانـد.بنگریـدبـه: الّسـنننیـزآنرابـاذکـرسـندروایـت کروابنقانـعودارمـیدر ابنحّبـان]312/14[(وابنعسـا
کشـفالخفـاءعجلونـی:129/2؛الجامـعالکبیـر_چنـانکـهدرترتیـبآن:ج6آمدهاسـت_.]بنگریدبه:کنـزالعّمال:

�]450-449/11

2.صحیحمسلم)105/1(ودرچاپِاعرابنهاده)174/1]341/1[(�

288/9
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آوردهاندکه کـه[درکتابهـایسـیرهضمنماجـرایغـار کـردهباشـد؟]آنماجـراایـناسـت

کـردننشسـت.ابوبکـرگفـت:»ایرسـولخدا!اومـارا بـهبـول مـردیعورتـشرابرهنـهنمـودو

گـرمـارامیدیـد،عورتـشرابرهنـهنمیسـاخت!«)فتـحالبـاری دیـدهاسـت.«پیامبـرفرمـود:»ا

بشـرحصحیحالبخـاری:9/7]11/7[(�

نابالــغ کــودک بــرایعــورت کــهرســولخدا؟ص؟ اســت آن اینهــا ازهمــۀ شــگفتتر

کــم)المســتدرکعلــی آمــدهوآنراحا کــهدرحدیثــیصحیــح بــود،چنــان حرمــتقائــل

کودکــینــزد الّصحیحیــن:257/3]288/3[(ازطریــقمحّمــدبــنعیــاضآوردهاســت:»مــرادر

رفــتوعورتــمپیــداشــد.پیامبــرفرمــود: کنــار کــه رســولخدا؟ص؟بردنــد.بــرمــنپارچــهایبــود

کــودکنیــزهماننــد کــهحرمــتعــورت ›حرمــتعورتــشرا]پــاسداشــته،آنرا[بپوشــانید؛

ــشرابرهنــهســازد،نظــرنمیکنــد.‹« کــهعورت کســی ــه ــدب ــزرگاســت؛وخداون ب

کـهدر گـرآنروایـتابنهشـام ا کجـامیتوانـدصحیـحباشـد، حدیـثایـندوشـیخ

زمانـۀ کـودکاندر کـهرسـولخدا؟ص؟همـراه گذشـت،درسـتباشـد ـد)ص286(
ّ
همیـنمجل

بـرشـانهاشافکْنـدوآنگاه،کسـیبروی کودکـیاشبـازیمیکـردوپایینپوشـشراگشـودو

مشـتزدواورابـهدردآوْردوبانـگزد:»پایینپوشـترابـرخـودببنـد!«آیـاپـسازآنمشـت 

کـهاز  بزرگسـالیورسـیدنبـهسـّنمـردان،بـههمـانکار وآنبانـگ،رسـولخدا؟ص؟دوبـارهدر

آننهـیشـدهبـود،بازگشـت؟

ازطریـقابنعّبـاسآورده حدیـثایـندوشـیخچگونـهسـازگاراسـتبـاآنچـهبـّزار

اسـت:»رسـولخدا؟ص؟فراپشـتاتاقهـاخـودراشسـتوشـومـیدادوهرگـزکسـیعورتـشرا
ندیـد.«بـّزارسـندایـنحدیـثراحسـنشـمردهاسـت.1

رسـاترازاین،روایتیاسـتکهقاضیعیاض)الشـفابتعریفحقوقالمصطفٰی:91/1]159/1[( 

ازعایشـه؟اهضر؟آوردهاسـت:»منهرگزعورترسـولخدا؟ص؟راندیدم.«

دنّیهتألیفزرقانی:284/4�
ّ
1.بنگریدبه:فتحالباریبشرحصحیحالبخاری:450/6]577/6[؛شرحالمواهبالل
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بـهدادگـری کـنو یـانایـنیاوههـابـهعدالـتداوری ایاّمالمؤمنیـن!تـومیـانمـاوراو

کـهبـهشـوهرمقّدسـتچیزهایـیرانسـبتمیدهـدکههرفرومایۀپسـتیشـأن بـارۀکسـی در

آنباالتـرمـیدارد،حکـمنمـا!آنـانمیگویندمردیکهحّتیهمسـرشهرگزعورتش خـودرااز

گاهتریـنمـردمبـهویدرخلوتهـاولحظههـایپنهانـشبـودهای_میـان آ تـواز راندیـده_و

ای افکْنـد! شـانهاش بـر را آن و گشـود را پایینپوشـش و میُبـرد سـنگ برهنـه کارگـران،

اسـت؛همیـن دادهانـد،صحیـح نسـبت تـو بـه کـه دوخبـر آن از یـک کـدام اّمالمؤمنیـن!

بـارۀعثمانهمـراهبااینگفتـۀثابتاز گـرتـوگفتـهباشـی_در حدیـثاسـتیـاآنحدیـث_ا

کهرانعورتاست؟ همسرت؟ص؟

گویـااّمالمؤمنیـنرامیبینـمکـهمیگوید:»ایپرسـنده!پرسـشرابـسکنکهبهمردمی

گرفتارشـد!«»بزرگ سـخنی  گرفتارشـدم،چنانکههمسـرم؟ص؟پیشازمنبهایشـان دروغگو

که از دهانشـان بیرون می آید؛ جز دروغ نمی گویند.«]کهف/5[ اسـت 

بـهزودیباطلپـردازانعاقبـتکوتاهـیوتفریطورزیهـایخـوددرحّقرسـولخدا؟ص؟ 

بـرایغلـّونمـودندرفضیلتهـایافـراددیگـرراخواهنددید.فـردایقیامت،خداوندنیکو و

داوریاسـتومحّمـد؟ص؟نیکخصمی!

کـهآیـاعایشـهدرهمـۀآندوران،بـهوجـودصفـتوخـویپایـدارحیـا کاشمیدانسـتم

کـردهودورانپایانی کـهحدیـثرانهاراروایت درعثمـاناعتقـادداشـت؛آندورانآغازیـن

برده_کهدرهمین بارۀویبـهکار کـهمـردمرابـرعثمـانشـوراندهوآنکلمـاتگزنـدۀتندرادر

آبشـخورمرگ ـد)ص77-86(گذشـت_وهمچنـانآنگفتارهـارابـرزبـانرانـدهتـااورادر
ّ
مجل

درآوردهاسـت!آیـادرطـولدورانمیـانایـندوزمـان،اعتقـادداشـتکهفرشـتگانهمچنان

کـهبـاگسسـتهشـدنحلقـۀصفـتوخـویحیایش،آن ازعثمـانحیـامیورزنـدیـابـرآنبـود

گـرفـرضنخسـتاسـت، وپـودنیـزپـارهشـدهاسـتورفتـارشرابـااودگرگـونسـاخت؟ا تـار

گـرچنیـننیسـت،پـساینحدیث بـارۀویبـرزبـانراْنـد؛وا چـراآنگفتارهـایواپسـینرادر

)392(
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کـهبزرگداشـتانسـاندرجهـانملکـوتجـزبهسـببوجـودحقیقتی هـمباطـلاسـت؛چـرا

گرفتـهباشـد.تظاهرنمـودنبهفضیلتـیگذراکه کـههمـۀمـّدتزندگانـیانسـانرافرا نیسـت

بـهسـببشحیـاورزنـد.البّتـههمـۀ حقیقتـیپایـدارنیسـتتـافرشـتگانآنرابـزرگشـمارندو

کـه کـهاّمالمؤمنیـنهمـانپاسـخنخسـترابـاردیگـربـهمـاندهـد اینهـادرفرضـیاسـت

بارۀهمـۀفضیلتهایعثمانکه گرفتـاردروغگویـانشـده؛چنـانکهپاسـخعمومیویدر

کنده اوروایـتگشـته،چنیـناسـتوهمـۀایـنروایـاتزاییـدۀدورانمعاویههسـتندکهآ از

ازدروغوافتـرابـهطمـعدسـتیابیبـهخردهبخشـشهایاواسـت!

ابراهیـمبـنعمـر 3.طبرانـی]المعجـمالکبیـر:252/12[ازحدیـثابومعشـربـراءبصـری،از

پـدرشابانبنعثمـانبنَعّفانآوردهاسـت: پـدرشعمـربـنابان،از بـنابـانبـنعثمـان،از

کـهرسـولخدا؟ص؟نشسـتهبـودوعایشـهپشـتسـرویجـای »ازعبـداهللبـنعمـرشـنیدم

گرفـتودرون ایـنحـال،ابوبکـراجـازهخواسـتودرونآمـد.سـپسعمـراجـازه داشـت.در

آنپـسعثمـانبـنَعّفـاناجـازه شـد.آنگاه،سـعدبـنمالـکاجـازهطلبیـدودرونآمـد.از

کهمشـغول کهعثماناجازهخواسـت،رسـولخدا؟ص؟ گشـت.درآنحال خواسـتودرون

گـووزانویـشبرهنـهبـود،جامـهاشرابـهرویزانویـشبازگرداْنـدوبههمسـرشگفت: گفـتو

گفت:›ایپیامبر گفتندوسـپسبیرونشـدند.عایشـه ›دورتربایسـت!‹پسقدریسـخن

تـوجامـهاترابـرزانویـتراسـتنکردیومـراازخود خـدا!پـدرمـنویارانـشدرونگشـتندو

اوحیـامیورزنـد؟ کـهفرشـتگاناز مـردی ننمـودی!‹پیامبـر؟ص؟فرمـود:›آیـاحیـانـورزماز دور

سـوگندبـهآنکـهجانـمدردسـتاواسـت!همانـافرشـتگانازعثمـانحیـامیورزنـد،همان

تـونزدیـکمـنبـودی،سـخن گـراودرونمیآمـدو کـهازخـداورسـولششـرمدارنـد.ا سـان

نمیگفتوسرشراباالنمیآوردتابیرونشود.‹«

گفتـهاسـت:»حدیثـیاسـت الّنهایـه:203/7]228/7[(آوردهو ایـنراابنکثیـر)البدایـةو

عجیـبوغریـبودرسـندشضعـفراهدارد.«ذهبـی)میـزاناإلعتـدال:250/2]181/3[(نیـز

)393(
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یـخالکبیـر:142/6[حدیـثعمـربـنابـانرادارای بـهنقـلازبخـاری]الّتار کـردهو بـداناشـاره

ایرادشمردهاست.

کـهازمسـلمواحمـدآوردیـم  گویـد:ایـنروایـتهمتـایدیگـرخبرهایـیاسـت امینـی

کهابومعشـربراءبصریراابنمعینضعیفشـمرده  کنونمیافزاییم وآنراباطلشـمردیم.ا

ایـنخبـر  در نیـز )]378/11[ 430/11 الّتهذیـب: )تهذیـب اسـت. دانسـته بیاعتبـار ابـوداوود  و

]الجـرح  ابوحاتـم و اسـت نـوادۀخـودعثمـان کـه دارد امـویجـای بصـری بـنعمـر  ابراهیـم

گویـد:»ابوزرعـهحدیـث والّتعدیـل:114/2[حدیثـشراضعیـفشـمردهاسـت.ابنابیحاتـم

ویرامـردوددانسـتوآنرابـرمـانخواْنـد.«ابنحّبـان]کتـابالمجروحیـن:110/1[گویـد:»هـرگاه

بـهتنهایـیخبـریآوَرد،بـداناحتجـاجنگـردد.«)میـزاناإلعتـدال:24/1]50/1[؛لسـانالمیـزان:

86/1]82/1[(ابنعـدّی]الکامـلفـیضعفـاءالّرجـال:57/5[گفتـهاسـت:»ابوَیْعلـٰیازمقدمی،از

کـههمگـیغیرقابلحفظ  ابراهیـمبـنعمـربـنابـانبـرایمـاحدیثهایـیگفت ابومعشـر،از

که کهپیامبر؟ص؟پنهانیبهعثمانخبرداد ونگهداریاسـتوازجملۀآنهاچنیناسـت

کشتهخواهدشد.«)لسانالمیزان:282/4]325/4[( مظلومانه

پـدرشعثمـانبـن 4.طبرانـیازطریـقابومـروانمحّمـدبـنعثمـانامـویعثمانـی،از

اعـرج،از ابوزنـاد_غـامدختـرعثمـان_،از خالـدنـوادۀخـودعثمـانبـنَعّفـان،ازمالـک،از

کـهرسـولخدا؟ص؟فرمـود:»عثمـانبسـیحیـاورزاسـتوفرشـتگاناز ابوهریـرهروایـتنمـوده

الّنهایـه:203/7]228/7[( اوحیـامیورزنـد.«)البدایـةو

گویـد: کـهصالـحاسـدی گویـد:درسـندایـنخبـرابومـروانمحّمـدجـایدارد امینـی

کنـد.«ابنحّبـان]الّثقـات:94/9[  روایـت پـدرشحدیثهـایبـسزشـتوناهنجـار »ویاز

گونوجوراجورمـیآورد.«)تهذیبالّتهذیب: گفتـهاسـت:»ویخطـامیکنـدواحادیـثراگونا

)]299/9[ 336/9

یـخالکبیـر:مـج220/6[  کـهبخـاری]الّتار ایـنروایـتعثمـانبـنخالـدجـایدارد نیـزدر

)394(
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گفتـهاسـت:»نـزدویحدیثهـایبـسزشـتوناهنجـاراسـت.«نسـائیویراغیـرثقـه

شـمردهوعقیلـی]الّضعفـاءالکبیـر:198/3[گفتـهاسـت:»وهموگمانبـرحدیثشغلبهدارد.«

ابواحمدحدیثشرابسزشـتوناهنجارشـمردهاسـت.ابنعدّی]الکاملفیضعفاءالّرجال:

گفتـهاسـت: 175/5[همـۀحدیثهایـشراغیـرقابـلحفـظونگهـداریشـمردهوسـاجی

گفتهانـد: ابوُنَعیـم کـمو ناشـناختهاسـت.«حا »نـزدویحدیثهـایبـسزشـتوناهنجـاِر

»ازمالکوجزاوحدیثهایسـاختگیروایتنمودهاسـت.«1ابنحّبان]کتابالمجروحین:

افرادثقهروایـتمینمایدکهاحتجاج 102/2[گفتـهاسـت:»حدیثهـایدسـتکاریشـدهاز

کـهخواهـدآمـد، بدانهـاروانیسـت.«2سـندی)شـرحسـننابنماجـه:53/1(درضمـنحدیثـی

گفتـهاسـت:»سـندشضعیـفاسـت؛زیـرادرآنعثمـانبـنخالـدجـایداردکـههمگاناو

راضعیفدانستهاند.«

ــر ــوانب ــهنت ک ــم گفتی ــهایمفّصــلســخن گون ــه ــایعثمــانب ــارۀحی ب ــردر کمــیپیشت

گــرســندش کــهایــنحدیــثباطــلاســت،حّتــیا بــرپایــۀآن،درمییابیــد آنچیــزیافــزود؛و

کــهســندشازمتنــشسســتتراســت! ــهآن صحیــحباشــد؛چــهرســدب

نافع، کوثـربنحکیم،از 5.ابوُنَعیـم)حلیـةاألولیـاء:56/1(ازطریـقهشـیمابونصـرتّمار،از

کـهرسـولخدا؟ص؟فرمـود:»حیاورزتریـِناّمـتمـنعثمـانبـنَعّفـان ابنعمـرروایـتنمـوده از

است.«

ــرد، ــرتفرومیب بهــتوحی ــرادر ــدازۀآنم ان ــتمحّمــد؟ص؟و ــایاّم ــد:حی گوی ــی امین

کــه کــه]طبــقایــنروایــت[عثمــانحیاورزتریــِنآناّمــتشــناختهشــد؛حــالآن آن پــساز

گــرایــنخوابهــا یــد!پــسخــاکبــرســرایــناّمــتبــاد،ا کردههــاونکردههایــشراپیــشرودار

یادهگویــینمیکنــدودر ز درســتباشــد!آری؛چنیــنچیــزیشــدنینیســتوپیامبــربزرگــوار

1.همینروایتویازمالکدرزمرۀآنحدیثهایساختگیاست.

2.تهذیبالّتهذیب)114/7]105/7ونیزبنگریدبه:تهذیبالکمال:364/19[�
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کوثــر کــرد؛زیــرا بــدانتکیــهنتــوان گزافــهنمیپــردازد.ســندایــنخبــرباطــلاســتو ســتایش

معیــن بــن یحیــی و شــمرده ضعیــف را وی ابوزرعــه کــه دارد جــای آن در حکیــم بــن

ــةالّرجــال:436/1؛46/2[احادیثــشرا ــلومعرف ــنحنبــل]العل ــارشدانســتهواحمــدب بیاعتب

او جــز و ص332[ المتروکــون: و ]الضعفــاء داَرُقْطنــی اســت. شــمرده بیمقــدار و باطــل

گفــت:›ویاز ــارۀویپرســیدم؛ ب گویــد:»ازاحمــددر ناشــناختهاشخواندهانــد.ابوطالــب

خانــوادۀمــانیســت.‹وهــرگاهاحمــدازکســیروایــتنمیکــرد،میگفــت:›ویازخانــوادۀمــا

نیســتوحدیثــشمــردوداســت.‹یــامیگفــت:›ضعیــفوحدیثــشبــسزشــتوناهنجــار

نــزدمــنروانیســت؛زیــرااومــردود گفتــهاســت:»نوشــتنحدیثــش اســت.‹«جوزجانــی

گویــد:»عمــومآنچــهروایــتنمــوده،غیــر اســت.«ابنعــدّی]الکامــلفــیضعفــاءالّرجــال:78/6[

کــرده پــدرش]الجــرحوالّتعدیــل:176/7[نقــل قابــلحفــظونگهــداریاســت.«ابنابیحاتــماز

ــاحدیثــشرامــردود پــدرمپرســیدم:›آی ــد:»از گوی اســت:»حدیــثویضعیــفاســت.«او

ازوینمیشناســمواواعتبــارینــدارد.‹« گفــت:›نــه؛اّمــاحدیثــیاســتوار دانســتهاند؟‹

ابوالفتــحوســاجیضعیفــش ابنابیشــیبه1حدیثــشرابــسزشــتوناهنجــارشــمردهو

خوانــدهوبرقانــیوداَرُقْطنــی]الضعفــاءوالمتروکــون:ص335[حدیثــشرامــردوددانســتهاند.

زمــرۀضعیفــان عقیلــی]الّضعفــاءالکبیــر:11/4[ودوالبــیوابنجــارودوابنشــاهیناورادر

شمردهاند.)میزاناإلعتدال:359/2]416/3[؛لسانالمیزان:491/4]579/4[(

روایـت ابنعمـر  از بـنیحیـیمقـری2، زکرّیـا ازطریـق األولیـاء:56/1( ابوُنَعیـم)حلیـة .6

اسـت.« مـن اّمـت گرامیتریـِن و حیاورزتریـن »عثمـان فرمـود: رسـولخدا؟ص؟ کـه نمـوده

کآورش، امینیگوید:اگرکشتهشدهبهدستصحابۀعادلبراثرخطاهاوگناهانها

گرامیتریِناّمتمحّمد؟ص؟باشد،ایناّمتچهارجوشأنیدارد؛آنهمکسی حیاورزترینو

کـهدرلسـانالمیـزان،مأخـذایـننقـل،آمـده کـههمـانیعقـوببـنشـیبهباشـد؛چنـان 1.درسـِتآن،ابنشـیبهاسـت
اسـت.)غ.(

2.درنسخهای»منقری«آمدهاست.
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کهزادۀدرختلعنشدهدرقرآنوازنسلابوالعاصاستکهسخنرسولخدا؟ص؟درحدیثی

صحیحدربارۀنسلشچنیناست:»آنگاهکهایشانبه30مردرسند،مالخدارامیانخود

گیرندودینشرامایۀنیرنگسازند.«درزمان کنندوبندگانشرابهبردگی دستبهدست

کهخوداویکیازایشانوسرکردۀآنانبود؛وپیشترسخن عثمان،شمارشانبه30رسید

کهازنزدیکشاهدویوآنانبود.پسآیاازخار،انگوربرآید؟ ابوذررادرهمینزمینهآوردیم

نه،بهخداسوگند!

واالراپنهانـیبـهابنعمـرفرمـود  کـهپیامبـر؟ص؟ایـنافتخـار آیـاپژوهنـدگانمیپندارنـد

گوشهـا نمـود،اّمـا یـغداشـت؟یـاآنرادرمیـانجمـعصحابـهآشـکار وازدیگـرصحابـهدر

سـنگینبـود؟یـاایشـانآنراشـنیدند،ولـیازهمـانروزنخسـتفرامـوشکردنـد؟یـاآنرابه

گرامیتریـِن کـهپیکـربیجـانحیاورزتریـنو  خاطـرسـپردند،اّمـاپشـتسـرافکندنـد،آنروز

زبالـهدانافکندنـدودفـننکردنـد؛سـپسچنـدتـنشـبانهبـهدفـنوی اّمـتراسـهروزدر

بـروینمـازبگزارنـد؛وآنگاه، کفـنوآمـادهاشسـازندو کـهبتواننـدغسـلو آمدنـد،بـیآن

از یکـی و کردنـد سنگسـار را تابوتـش کـه پـس آن  از گشـت، دفـن یهودیـان گورسـتان در

کردنـد؟ بیـمشـکافتهشـدن،اثـرقبـرشرامحـو از اسـتخوانهایدنـدهاشراشکسـتند؛و

کـه بـنیحیـیجـایدارد زکرّیـا آن  زیـرادر نیسـت؛ ایـنخبـرصحیـح وانگهـیسـند

خـودشضعیـفاسـتواسـتادروایتـش]نیـز[درسـندومتـنخطـامـیورزدودراحادیـث

بسـیاردچـارخطـاشـدهوحدیثهـایعجیـبوغریـبومنحصـربـهفردویفراواناسـت.

بنگریدبه:تاریخبغدادخطیببغدادیومیزاناإلعتدال]79/2[ولسانالمیزان]602/2[�

یـخمدینـةدمشـق:92/39[درشـرححـالعثمـان،ازطریـقابوهریـره،بـه کر]تار 7.ابنعسـا

ایمـاناسـتوحیاورزتریـِناّمـتمـن، کـردهاسـت:»حیـااز نحـومرفـوع)=ازپیامبـر(روایـت

عثماناسـت.«

سـیوطی)الجامـعالّصغیـر]596/1[(ایـنخبـرراضعیـفشـمردهومنـاوینیـزسـخنشرا

پذیرفتـهاسـت.بنگریـدبـه:فیـضالقدیـر:429/3�
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درخور توّجه

ـیحدیثسـازانودروغگویـان
ّ
کل کـهشـیوۀ گاهمیکنـد یـخوحدیـثمـاراآ کاویتار وا

کـهفـرد زمینـۀفضیلتهـا،عنایـتویـژهبـهصفاتـیاسـت کارخبرسـازیدر درعـادتو

بـارۀهـرصفـت  یـدنوپرگویـیدر آنبهـرهنـدارد؛ونیـزمبالغـهورز  سـتایششـدهمطلقـًااز

مومشـهورش،خـافآنبرمیآیـد.پـس
ّ
یـخزندگـیآنفـردوسـیرۀمسـل تار کـهاز وخویـی

کـهافـزونبـرآننتـوان بـارۀشـجاعتابوبکـرچنـدانمبالغـهمیورزنـد کـهآنـاندر میبینیـد

کـهویدرهمـۀ کـهاورادلیرتریـِنصحابـهپنداشـتهاند،حـالآن گفـت،تـاجایـی سـخن

نیـامنکشـیدودرمعرکـۀ یافـت،اّمـادرهیـچیـکشمشـیراز نبردهـایرسـولخدا؟ص؟حضـور

بـرایمبـارزهبـاهیـچجنـگآوریپـاپیـشننهـادوهرگـزدرحـالجنگیـدن نبـردفـرودنیامـدو

ایـن کارزارندیدنـد!پـسدر دیـدهنشـدوحّتـییـکروزدرمیدانهـاینبـرد،ویرادرحـال

بـارۀشـجاعتویپرداختهانـد،بدینامید زمینـهبسـیارسـخنگفتـهوسـخنانیخرافـیدر

راهحـس  کـهاز م
ّ
گاهـیمسـل یـارویآ گـردد،آنهـمرو ایـنویژگـینصیـبوی  کـهبهـرهایاز

ودیدنبهدستآمدهاست!1

بیـمخدابریانشـدهجلوه پارسـاییوتقـوایویمبالغـهمیورزنـدوجگـرشرااز نیـزدر

کـهچـونآهمیکشـیده،دودیازدهانـشبـهسـویآسـمانفـرازمیآمـده بـرآننـد میدهنـدو

کـههیـچامتیـازیدرعبـادتبرایـشثابـتنگشـتهوازویروایتنشـدهکه اسـت؛حـالآن
گزاردهباشد!2 مایۀنزدیکیبهخداوند کاِر یاهر فراوانروزهونماز

زمانـۀخـودداناتریـِنصحابـه  گزافگویـیمیکننـدواورادر  همچنیـندردانـشعمـر

وفقیهتریـِنایشـاندردیـنخـدامیشـمرندوُنهدهـمدانـشرابـهویمیبخشـند،بهگونهای

کـهدانـشویبـرعلـمهمـۀمردمزمیـنوقبایلعـربدرکفۀترازوسـنگینیمیکند.همتای

کتاب)200/7-215(آوردیم،بنگرید. 1.بهآنچهدرهمین

کتاب)219/7-222(آوردیم،بنگرید. 2.بهآنچهدرهمین
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آموختن بازارهاویرااز گریدر کهسودا آوردهاند1؛حالآن بارۀویبسیار اینخرافاترادر

ایـنزمینهراسـتگفته  بـرپایـۀگفتـۀخـوداوکهدر کتـابوسـّنتبـهخـودمشـغولداشـتو

اوفقیهتـربودهاند! وسـخنشمـوردتصدیـقاسـت2،همـۀمـردم،حّتیزنانپردهنشـین،از

بـهآنمیپرداختـه  اعتـراض و باطـل بـهزشـتشـمردن کـهوی  نیـزمبالغـهمیورزنـد

کـهدرسـیرۀوی آننفـرتداشـته؛حـالآن وآوازحـرامرابسـیارزشـتمیشـمردهواز وسـاز
کارمیپرداختـهوآنراروامیشـمردهاسـت.3 کـهبدیـن گشـته ثابـت

معثمـان،صفـتوخـویحیـارا
ّ
یـخصحیـحوسـیرۀمسـل کـهاینـاندیدنـدتار گاه آن

ازوینفـیمینمایـدواورانمـادصفتـیمتضـاّدآنبـهجامعـهمعّرفـیمیکنـد،ایـنبافتـۀ

بـادسـتجعـلدرصفتهـای محکـمرابـرایویبافتنـدوحدیثهـایرسـواسـاختندو

گرامیترینـش کـهاوراحیاورزتریـِناّمـتمحّمـدو کـهشـنیدید؛تـاآنجـا اواحادیثـیآوردنـد

اوحیـامیورزنـد.پـس]روایـات[حیـایعثمـاننیـز کـهفرشـتگاننیـزاز شـمردند،چنـدان

همچـونشـجاعتابوبکـرودانـشعمـر،سـالبهبـهانتفـایموضـوعاسـتوایـنحدیـثدر

اینسـخنرسـولخدا؟ص؟  کهبهاودر مورداینانباامانتداریودانشمعاویههماننداسـت

یـهوامانتـداریویدرسـخنپـروردگارم،نزدیکبود فراوانـیدانـِشمعاو نسـبتدادهانـد:»از

بـهپیامبـریبرانگیختـهشـود.«ونیـز:»امینهـاهفـتتـنهسـتند:لـوحوقلمواسـرافیل  کـهاو
یـه.«4 ومیکائیـلوجبرئیـلومحّمـدومعاو

ایـنصفـتوخـوینیکـوحکایـتدارد، یـهوجایـگاهویدر امانتـداریمعاو آنچـهاز

یـهسـخنمیگفـت؛ کـهبنـابـرآن،ابواألسـوددؤلـیروزیبـامعاو روایـتابوبکـرهذلـیاسـت

نـگاه راپوشـیده مـن کار »ایـن گفـت: یـه بـهمعاو برآمـد. ازوی بـادی  و تکانـیخـورد پـس

کتاب)82/6و331؛62/8و63(آوردیم،بنگرید. 1.بهآنچهدرهمین

دششمضمناخبارنادروشگفتدردانشعمرآوردیم،بنگرید.
ّ
2.بهآنچهدرمجل

کتاب)64/8-81و86و94-96(آوردیم،بنگرید. 3.بهآنچهدرهمین

کتاب)308/5(آوردیم،بنگرید. 4.بهآنچهدرهمین
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بـارۀآنبـاعمـروبـنالعـاص  یـهدر یـهگفـت:»چنیـنکنـم.«چـونبیـرونشـد،معاو  دار!«معاو

یـهآمد،عمـروبهوی ومـروانبـنَحَکـمسـخنگفـت.فـردایآنروز،چـونابواألسـودنـزدمعاو

بـادتچهشـد؟«ابواألسـودگفت:»چنانکهبـادازپیشوپس گفـت:»ایابواألسـود!دیـروز

بازداشـتنشناتـوانکرده، کـهروزگاراعصابـشراسسـتوگوشـتشرااز پیرمـردی مـیرود،از

یـهروینمـود  آنبرآیـد!«سـپسبـهمعاو گشـت؛وهـرچـهدرونـشخالـیباشـد،بـاداز  روان

کـهامانتـداریوجوانمـردیاشازپوشـاندنیـکبـاددرماَنـد،سـزاواراسـت وگفـت:»مـردی

کارهـایمسـلمانانامینشنشـمارند!« کـهبـر

دباءراغب:
ُ
)األغانـی:113/11]360/12[؛حیـاةالحیـواندمیـری:351/1]500/1[؛محاضراتاأل

)]275/3[125/2

کــم)المســتدرکعلــیالّصحیحیــن:102/3]109/3[(ازطریــقدارمــی،ازســعیدبــن 8.حا

عبــداهللجرجســی،ازمحّمــدبــنحــرب،اززبیــدی،ازُزْهــری،ازعمــروبــنابــانبــنعثمــان

_همیــنخلیفــۀمــوردســتایش_،ازجابــربــنعبــداهلل؟امهضر؟آوردهاســت:»رســولخدا؟ص؟فرمــود:

ــهرســولخدا؟ص؟پیوســتندوپــساز کــهابوبکــرراب ــحنشــاندادهشــد ــهمــردیصال ›دیشــبب

ویعمــررابــهابوبکــروپــسازاوعثمــانرابــهعمــر.‹چــونازمحضــررســولخدا؟ص؟برخاســتیم،

کــدامازایــن ــحخــودرســولخدااســتومقصــودشازپیوســتنهــر ــاآنمــردصال گفتیــم:›اّم

چهــارتــنبــهدیگــریآناســتکــهایشــانوالیــانایــندیــنهســتندکــهخداونــدپیامبــرش؟ص؟را

بــدانبرانگیخــت.‹«

کـهدارمـیازیحیـیبـنمعیـنشـنیدهاسـت:»محّمـدبـنحـربایـن کـرده کـمنقـل حا

گونۀمرسـل حدیثراباسـندذکرمیکند]وزنجیرۀسـندراپیوسـتهمیآورد[ومردمآنرابه

کـهابـانبـنعثمـان ُزْهـریروایـتمیکننـدواوخبـرراازعمـروبـنابـانآورده،حـالآن از

فرزنـدیبـهنـامعمـرونداشـتهاسـت.«

رادر آن و کـهرسـولخدا؟ص؟دیـده ازخوابـی آیـادرشـگفتنمیشـوید گویـد: امینـی

جمـع400صحابـهنقـلنمـودهوجـزجابـربنعبداهللکسـیازآنحضرت؟ص؟نشـنیدهواوهم
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کـهوجـودخارجـی نکـردهوکسـیجـزنـوادۀعثمـان،عمـروبـنابـان هیـچاثـرعملـیبـرآنبـار

نـداردیـادروجـودشاختـافاسـت،ایـنخبـرراازجابـرروایـتننمـودهاسـت؟آری؛سـزاوار

کتـابصحیـح،چنیـنخبرهـایبیارزشـیباشـد! کـهمسـتدرِکآندو اسـت

ابومروانمحّمدبنعثمانامویعثمانی،ازپدرش 9.ابنماجه)الّسنن:53/1]40/1[(از

غام پدرش از ابیزناد، بن عبدالّرحمان از بنَعّفان_، عثمان _نوادۀ خالد بن عثمان

ابوهریرهروایتنمودهکهرسولخدا؟ص؟فرمود:»هرپیامبری عایشهدخترعثمان،ازاعرج،از

دربهشتهمراهوهمدمیدارد؛وهمراهوهمدمبهشتیمنعثمانبنَعّفاناست.«

راویان این سند

د)ص290(بهویاشارهشد.
ّ
یک.ابومروان.پیشتردرهمینمجل

بـارۀویآوردیـم ـد)ص291(سـخنانحافظـانرادر
ّ
دو.عثمـانبـنخالـد.درهمیـنمجل

کـهثقـهنیسـتوهمـۀاحادیثـشغیرقابلحفظونگهداریاسـتوحدیثهایسـاختگی

طریـق از ]الّسـنن:583/5[ ِترِمـذی را خبـر همیـن نیسـت. روا آنهـا بـه احتجـاج کـه آورده

نـدارد  قـوی وسـندی اسـت غریـب و اسـت:»عجیـب گفتـه و آورده بـنعبیـداهلل  طلحـة

وسندشبریدهشدهاست.«

سـه.عبدالّرحمـانبـنابیزنـاد.یحیـیبنمعین]الّتاریخ:258/3[گوید:»کسـینیسـت

ابنمعیننقل از کـهاهـلحدیـثبـهاواحتجـاجکننـدواعتبـارینـدارد.«ابنصالـحوجـزاو

کـهبـهحدیـثویاحتجـاج ابنمعیـننقـلنمـوده کـهویضعیـفاسـت.دوریاز کردهانـد

ابنمدینینقل پـدرشبازگفتهکهاوحدیثهایپریشـاندارد.از نشـود.صالـحبـناحمـداز

شـدهاسـت:»وینزداصحابماضعیفاسـت.«نسـائی]کتابالضعفاءوالمتروکین:ص160[ 

گفتـهاسـت:»وی گویـد:»بـهحدیـثاواحتجـاجنشـود.«ابنسـعد]الّطبقـاتالکبـرٰی:416/5[

پـدرش،اوراضعیـفشـمردهاند.«)تهذیـب کـردناز بـهسـببروایـت بسـیارحدیـثداردو

الّتهذیـب:171/6]155/6[(�
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کـهازمیـانهمـۀ ایـن از ایـنهمراهـیوهمنشـینیدرشـگفتمو ایـنهمـه،از پـساز

صحابـۀبرتـرودارایفضیلتهـاوافتخـارات،چـراتنهـااوویـژۀایـنهمراهـیوهمنشـینی

_صلـوات اهلل علیـه _  امیرالمؤمنیـنعلـی پیامبـر؟ص؟ کـهسرآمدشـانهمتـای شـد؛صحابـهای

ویـژۀاو گرفتـن،بـرادر قـرآنحکیـم،جـانپیامبـرشـمردهشـدهودرحدیـِثبـرادر کـهدر بـود

کـهحکایـتازهمگونـیروحّیـاتآندودارد؛وهمـوتنهـامدافـعپیامبـردر آمـده بـهشـمار

کی بـهتصریـحآیـۀتطهیـر،نمـادبرینرسـولخدادرعصمتوپا جنگهـاونبردهایـشبـودو

بـهشـمارمیرفـتودرحدیـثمتواتـر،دروازۀشـهردانـشاوشـمردهشـدهاسـت.

پـسچـرابـهخـافعلـیامیرالمؤمنیـن،عثمـانویـژۀایـنهمراهـیوهمنشـینیشـد؟

آیـابـهسـببهمگونـیاشبـاصاحـبرسـالتبـزرگدرنسـبیـاافتخـاراتعلمـیوتقوایی 

کتـابوسـّنِتآوردۀپیامبـر؟ص؟پیـروی کـهاز وصفـاتوخویهـاینیـک؟یـاازآنروی

کردنهـا،و گشـتنازآن،پذیرفتـنورد کارهـاوبیـرون آبشـخور نمـود؟هـرگاهدرونشـدندر

ایـنفضیلتهـارامییابیـدوآن کردههـاونکردههـایویرانیـکبنگریـد،جایـگاهویدر

چـهراایـنروایـتسسـتبـاسـندبیارزشـشبـرایاوثابـتنمـوده،محـالمییابیـد.پیامبـر

بـزرگازچنیـننسـبتیبسـیبزرگتـراسـت!

کـهبنـابـر بـارۀابوبکـرنپذیرفـت کـهچـراخداونـددعـایپیامبـربزرگـوارشرادر نیـزندانـم

گفـت: آورده، َعـّوام بـن زبیـر ازطریـق الّرجـال:286/6[ فـیضعفـاء ]الکامـل ابنعـدّی آنچـه

گـردان!« یـارمـندرغـارسـاختی؛پـساوراهمراهـمدربهشـت »بارخدایـا!ابوبکـرراهمـراهو

)لسانالمیزان:418/5]473/5[(

آری؛اینحدیثنیزدرباطلبودنهمانندحدیثابنماجهاستودرسندشمحّمد

کـهدرزنجیـرۀ کـهدروغگـووحدیثسـازبـوده،چنـان بـنولیـدقانسـیبغـدادیجـایدارد

کـه اسـت کسـی سـعید بـن مصعـب نیـز گذشـت. )256/5( کتـاب همیـن در دروغگویـان

حدیثهـایبـسزشـتوناهنجـارازافـرادثقـهروایتنموده،آنهارادسـتکاریمیکرد]لسـان
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کـهچـهمیگویـد؛وشـرححالـش المیـزان:51/6[وهمـوتدلیـسمینمـودوخـودنمیدانسـت

خواهدآمد.همچنینعیسیبنیونسگمناموناشناختهاست.]لسانالمیزان:474/4[

عمـرو بـن عبیـداهلل طریـق از )]104/3[ 97/3 الّصحیحیـن: علـی )المسـتدرک کـم حا .10

یـدبـناسـلم،از ز ابوعبـادۀزرقـی،از قواریـریبصـری،ازقاسـمبـنحکـمبـناوسانصـاری،از

که کهعثماندرمحاصرهافتاد،ویرادرجنازهگاهدیدم کردهاسـت:»روزی پدرشروایت

فـان تـودر کـهمـنو گفـت:›ایطلحـه!تـورابـهخـداسـوگندمیدهـم؛آیـایـادداریروزیرا

بـهتـوفرمـود: تـوکسـیازاصحابـشبـااونبـودو جـایهمـراهرسـولخدا؟ص؟بودیـموجـزمـنو

وهمراهـیازاّمتخوددربهشـتنداشـته کـهیـار “ایطلحـه!همانـاهیـچپیامبـرینیسـت

وهمراهمندربهشـتاسـت.”؟‹طلحهگفـت:›آری؛بهخدا!‹ باشـد؛وهرآینـهعثمـانیـار

سـپسطلحـه]ازمیـانجمعّیـتمحاصـرهکننـده[بیـرونرفـت.«

درعبارتاحمد)المسند:74/1]119/1[(باهمانسند،ازاسلمآمدهاست:»عثمان؟ضر؟ 

گـرسـنگیپرتاب راروزیکـهدرمحاصـرهبـود،درجنـازهگاهدیـدم.]چنـدانازدحـامبـودکـه[ا

میشد،حتمًابرسرکسیمیافتاد.پسدیدمعثمان؟ضر؟ ازدریچهایروبهمقامجبرئیل؟ع؟ 

سـربرآوْردوگفـت:›ایمـردم!آیـاطلحـهدرمیـانشـماهسـت؟‹آنـانسـکوتکردنـد.سـپس

دیگربـار ورزیدنـد. سـکوت هـم بـاز هسـت؟‹ شـما میـان در طلحـه آیـا مـردم! ›ای گفـت:

گفـت:›ایمـردم!آیـاطلحـهدرمیـانشـماهسـت؟‹ایـنبـارطلحـةبـنعبیـداهللبرخاسـت.

گروهـیباشـی کـهدرمیـان گمـاننمیبـردم گفـت:›مگـرایـنجـانیسـتی؟  عثمـان؟ضر؟ بـهاو

وصـدایمـراسـهبـاربشـنویوپاسـخندهـی!ایطلحـه؛تـورابـهخـداسـوگند!آیابهیـادداری

کهمنوتودرفانجایهمراهرسـولخدا؟ص؟بودیموکسـیازاصحابشجزمنوتو روزیرا

بـاوینبـود؟‹طلحـهگفـت:›آری.‹]عثمانگفت:[›سـپسرسـولخدا؟ص؟بهتـوفرمود:“ای

کـهیکـیازاصحابـشدربهشـتیـاروهمنشـینوینباشـد؛   طلحـه!هیـچپیامبـرینیسـت

وهمانـاایـنعثمـانبـنَعّفـان؟ضر؟ _ومقصـودشمـنبـود_یـاروهمنشـینمـندربهشـت

بیـرونرفـت.« ]ازمیـانجمعّیـت[ بـهخـدای!‹سـپس گفـت:›آری؛ اسـت.”‹طلحـه
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پـی کـم]المسـتدرکعلـیالّصحیحیـن:104/3[صحیـحشـمردهوذهبـیدر ایـنخبـرراحا

گوید:›حدیثشصحیح کهنامشقاسـماسـت،بخاری بارۀاینراوی گفتهاسـت:»در آن

ابنحجـر اسـت.« دانسـته ناشـناس را الّتعدیـل:109/7[وی و ]الجـرح ابوحاتـم نیـز نیسـت.‹

ازبخـاری  بـردهوآنچـهراذهبـیذکـرنمـوده، نـام  او  از الّتهذیـب:312/8]280/8[(  )تهذیـب

کردهاست. وابوحاتمیاد

کـهبخـاریازویتنهاپنـجحدیثآورده  ایـنسـندعبیـداهللقواریـریوجـوددارد نیـزدر

او100000حدیـثشـنیده کـهاحمـدبـنیحیـیاز کـرده؛حـالآن ومسـلم40حدیـثذکـر

کـهقواریـریآوردهوبخـاریومسـلمازآنروی اسـت!1پـستکلیـفآنهمـهروایـتانبـوه

بـرایـن کـهآندو بعیـداسـت گردانـدهوتنهـااندکـیراروایـتنمودهانـد،چیسـت؟بسـیار

روایـاتوقـوفنیافتـهباشـند!

کــه اســت انصــاری عبدالّرحمــان بــن عیســی زرقــی ابوعبــادۀ آن، در همچنیــن

گفتــهاســت:»حدیثــش ابوزرعــهاوراغیــرقــویدانســتهوابوحاتــم]الجــرحوالّتعدیــل:281/6[

اوحدیثــی ــهمــردودباشــد.از ک بــسزشــتوناهنجــاروضعیــفوهماننــدروایتــیاســت

یــخالکبیــر:مــج391/6[  کــردهباشــد.«بخــاری]الّتار ُزْهــریروایــت کــهاز صحیــحنمیشناســم

 ونســائی]کتــابالضعفــاءوالمتروکیــن:ص176[حدیثــشرابــسزشــتوناهنجــاردانســتهاند 

از گفتــهاســت:»حدیثهــایبــسزشــتوناهنجــار ــان]کتــابالمجروحیــن:119/2[ وابنحّب

وانهــادهشــدناســت.«عقیلــی]الّضعفــاءالکبیــر:381/3[  کنــدوســزاوار روایــت ــرادمشــهور اف

گفتــهاســت:»حدیثــشبــسزشــتوناهنجــار   گویــد:»حدیثــشپریشــاناســت.«ازدی

گویــد:»عمــومآن وخــودشناشــناختهاســت.«ابنعــدّی]الکامــلفــیضعفــاءالّرجــال:245/5[

کــهبــه نیســت گفتــهاســت:»ســزاوار اوپذیرفتــهنشــود.«نیــزابنحّبــان چــهروایــتنمــوده،از

گــردد.«)تهذیــبالّتهذیــب:218/8]195/8[؛ ــهتنهایــیروایــتنمــوده،احتجــاج آنچــهویب

لســانالمیــزان:400/4 ]462/4[(

1.اینراابنحجر)تهذیبالّتهذیب:41/7]36/7[(آوردهاست.
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م
ّ
گویـد:بازگشـتطلحـهصحیـحبـهنظرنمیرسـد،بـاعنایتبهپافشـاریمسـل امینـی

کشـتهشـدنشویرابـس کـهحّتـی ویدرسـختگیریبـرعثمـانتـاواپسـیندمحیـاتاو

نیفتـاد،بلکـهازخاکسـپاریاشدرگورسـتانمسـلمانانپیشـگیرینمـودومردمـیرادرآن

گماشـتتـاآنـانرابـاسـنگزننـدوفریـادبرآورنـد:»پیرمـرد کنندگانـش کمیـنتشـییع جـابـه

احمـق!پیرمـرداحمـق!«نیـزهمـوفرمـاندادتـاویرادردیـرسـلع،یعنـیگورسـتانیهودیـان،

کـهچـونمـرواناوراکشـت،بـهابانبـنعثمانگفـت:»تورااز دفـنکننـد.ازهمیـنرویبـود

کارهـای قاتـانپـدرتکفایـتنمـودم.«وهمیـنمـروانازشـاهداننزدیـک کشـتنیکـیاز
طلحهبود.1

گواهــی،درحضــورآنجمــعانبــوهبــودهوجماعتــی کــهایــنســوگنددهیبــر شــگفتا

ایشــانمیافتــاد_آنرا گــرســنگیپرتــابمیشــد،بیتردیــدبــرســریکــیاز فــراوان_کــها

آنــانراازمحاصــرهبازنگرداْنــد!آیــاهمگــیآنرا شــنیدهاند،اّمــاایــنســخنهیــچیــکاز

بــدانوقعــیننهادنــد؟پــسعدالــِتاّدعایــیآنــانچــهمیشــود؟یــامیدانســتند پذیرفتنــدو

کــهایــنســخنباطــلاســتواّدعــایآندومــردرادرســتنمیدانســتند،پــسازآنروی

ــهحقیقــت ــهآنچــهبیــشازهمــهب ک ــداد ــزرخن ــااصــًاچنیــنماجرایــیهرگ ــد؟ی گرداندن

نزدیکاست،همیناست؟

کـه گواهـی،طلحـهرابازگرداْنـد_چنـان کـهایـنسـوگنددهیبـر کنیـم گـرفـرض حّتـیا

راهراسـتخـود سـازندۀروایـتپنداشـته_،بازگشـتنشموّقـتبـودهوسـپسویدیگربـار

بـهشـورشخویـشبـرخلیفـهادامـهدادهودر یافتـهو رایافتـهوباطـلبـودنایـنحّجـترادر

گشـته،یعنـیسـختگیریاشبـراو،ثابـت مـوردویثابـت کـهبـهطـورقطـعدر کارش همـان

مانـدهاسـت.

بوتـۀ ـفبـهخـرجدهیـموخـودرابـهزحمـتافکنیـموبخواهیـمایـناّدعـارادر
ّ
گـرتکل ا

د)ص91-101(گذشت،بنگرید.
ّ
1.بهآنچهدرهمینمجل
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امـکانقـراردهیـم،نهایـتسـخنیکهتوانیمگفت،همیناسـت؛والبّتهچنینکاریبسـی

کـهپذیرفتـنایـنهمنشـینیوهمراهـیاّدعـاشـده گفتیـم یـاناممکـناسـت.پیشتـر دشـوار

یـکجهـتنیـزهمگونـیوجـودندارد! آسـاننیسـت؛زیـرامیـانایـندوهمنشـینحّتـیاز

ـــیدرویژگیهـــا  ـــههـــرســـهبرخاســـتهازهمگون ـــرادریوهمدمـــی_ک همراهـــیهماننـــدب

کـــهبـــهنحـــومرفـــوع)=از وبرتریهـــاهســـتند_ویـــژۀعلـــیامیرالمؤمنیـــن؟ع؟اســـت،چنـــان

وهمـــدموهمـــراهمـــندربهشـــتهســـتی.« پیامبـــر(روایـــتشـــدهاســـت:»ایعلـــی!تـــوبـــرادر

ــق، ــنجشدقیـ ــیوسـ ــمبررسـ ــیوهـ ــانقطعـ ــمبرهـ ــیراهـ ــنویژگـ ــداد:268/12[ایـ ــخبغـ یـ ]تار

ــد. ــدمیکنـ تأییـ

یــخمدینــةدمشــق:65/7]25/25[(  کر)تار ابوُنَعیــموابنعســا 11.ابوَیْعلــٰی]المســند:44/4[و

کــم)المســتدرکعلــیالّصحیحیــن:97/3]104/3[(ازطریــقشــیبانبــنفــروخ،ازطلحــةبــن وحا

کیخارانــی،ازجابــربــنعبــداهللروایــتشــده یــددمشــقی،ازعبیــدة1بــنحســان،ازعطــاء ز

اســت:»همــراهشــماریازمهاجــران،ازجملــهابوبکــروعمــروعثمــانوعلــیوطلحــهوزبیــر 

کــه بودیــم ابنحشــفه خانــۀ در ابیوّقــاص؟مهضر؟ بــن ســعد و عــوف بــن عبدالّرحمــان و

بــهســویهمتــایخــودرود!‹ســپس رســولخدا؟ص؟فرمــود:›هــرمــردیازشــمابرخیــزدو

ــودردنیــاو گرفــتوفرمــود:›ت آغــوش ــهســراغعثمــانرفــتواورادر ب خــودشبرخاســتو

نزدیکمنهستی.‹« آخرتولّیویار

تلخیصالمسـتدرکعلیالّصحیحیندرپی کمصحیحشـمردهوذهبیدر اینخبرراحا

کـه یـدقـراردارد کـهایـنخبـرضعیـفاسـت؛زیـرادرآنطلحـةبـنز آنآوردهاسـت:»گویـم

کمروایـت_ازعطـاء،سسـتاسـت.«سـیوطی روایـتاوازعبیـدةبـنحسـان_آنشـیخِک

نگـردد  بـهطلحـهاحتجـاج  و »ایـنخبـرسـاختگیاسـت گویـد: المصنوعـه:317/1( لـئ
ّ

 )الل

افرادثقهروایتمیکند.« وعبیدهحدیثهایساختگیاز

کردیم،صحیحاست. کهازآننقلمیکنیم،دراینموردومواردبعد»عبید«آمده؛اّماآنچهیاد 1.درنسخهای
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نیـــزمحّبالّدیـــنطبـــری)الّریـــاضالّنضـــره:101/2]27/3[(وابنکثیـــر)البدایـــةوالّنهایـــه:212/7 

کـــهشـــیوۀآندودر ـــارۀایـــرادســـندشلـــبفروبســـتهاند،چنـــان کـــردهودرب ـــاد ]239/7[(ازآنی

کـــه کـــهدوســـتاروهواخواهشـــانهســـتند،چنیـــناســـت؛حـــالآن کســـانی نقـــلفضیلتهـــای

یـــدقابـــل گفتـــهاســـت:»طلحـــةبـــنز کـــه ایـــنســـخنانبـــرآندوپوشـــیدهنیســـت:ســـخناحمـــد

کـــردهاســـت.«ونیـــزایـــنســـخن اعتمـــادنیســـتوحدیثهـــایبـــسزشـــتوناهنجـــارروایـــت

وی:»طلحـــهاعتبـــارنـــداردوحدیثســـازبـــودهوحدیثـــشخوشـــایندمـــننیســـت.«وهـــمایـــن

ـــخالکبیـــر:351/4[ونســـائی]کتـــابالضعفـــاءوالمتروکیـــن:ص143[:»طلحـــه ی ســـخنبخـــاری]الّتار

دارایحدیـــثبـــسزشـــتوناهنجـــاراســـت.«وهمچنیـــندیگـــرســـخننســـائی:»ویثقـــه

ــتن ــلنوشـ ــد:»حدیـــثاوقابـ ــۀصالـــحبـــنمحّمـ گفتـ ــزایـــن ــد.«ونیـ نیســـتواوراوانهادهانـ

بـــسزشـــتو نیســـت.«وهـــمســـخنابنحّبـــان]کتـــابالمجروحیـــن:383/1[:»حدیثـــش

گفتـــۀداَرُقْطنـــی]الضعفـــاءو ناهنجـــاراســـتواحتجـــاجبـــهخبـــرشجایـــزنباشـــد.«ونیـــز

ــای ــم:»حدیثهـ ــمردهاند.وســـخنابوُنَعیـ ــهاوراضعیـــفشـ کـ ــی ــون:ص255[وبرقانـ المتروکـ

گفتـــارآجـــریبـــهنقـــلازابـــوداوود:»وی کـــردهواعتبـــارنـــدارد.«و بـــسزشـــتوناهنجـــارروایـــت

کـــهاورابـــهحدیثســـازینســـبتدادهاســـت.و حدیثســـازبـــود.«وســـخنابنمدائنـــی
گفتارساجی:»حدیثاوبسزشتوناهنجاراست.«1

بارۀعبیدةبنحسان،پوشیده وابنکثیررأیحافظاندر برمحّبطبری همچنین

ناهنجار و زشت بس وی »حدیث گوید: ]92/6 الّتعدیل: و ]الجرح ابوحاتم است. نبوده

افرادثقهحدیثهایساختگی گفتهاست:»از است.«ابنحّبان]کتابالمجروحین:189/2[

روایتنماید.«داَرُقْطنینیزاوراضعیفشمردهاست.)لسانالمیزان:125/4]145/4[(

اینهمانندیووالیتودوستینزدیکدنیاییوآخرتِیبرخاستهازآن،کمترازهمراهی 

گفتیـم،مایـۀشـگفتینیسـت.بسـیجـای کـهاندکـیپیشتـردربـارۀآنسـخن وهمدمـیای

لـئالمصنوعـه)81/1و317 
ّ

یـخمدینـةدمشـق)65/7]26/25-29[(؛تهذیـبالّتهذیـب)16/4]15/5[(؛الل 1.تار
]156/1و317[(.]ونیـزبنگریـدبـه:تهذیـبالکمـالحافـظمـّزی:395/13[�
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گرددکهصحابۀآغازین_کههمگیدر کهپیامبربزرگباکسـیهمگون دریغوتأّسـفاسـت

نظـراینـانعـادلهسـتند_برایشبهایینشـمردندوزندگـیاشرادارایارزشندانسـتندوبرای

نشسـتنبـرکرسـیخافـتشایسـتهاشنشـمردندوهمچنـانویدرنظـرآنـانمنفـوربـودتـاآن

کـشگشـت_چنانکـهموالمان گاهکـهشـکمبارگیاشاورابـرزمیـنافکنـدورفتـارشمایـۀها

کـهبـهآبشـخور گفتـهاسـت1 _وپیوسـتهبـرتنّفـرازاوپـایفشـردندتـاهنگامـی امیرالمؤمنیـن

کـشکشـاندندوکارهایـشهمچنـانتأییـدکننـدۀباورجامعۀدینـیبهروابـودنبدگوییاز ها

ویبـودتـاآنگاهکـهشـدآنچـهشـد!

گـر یابـد؛زیـراا کسـینمیتوانـدجهـتهمگونـیمیـانپیامبـربـزرگوعثمـانرادر هرگـز

کـهتنـهاش کجـااسـت؟پیامبـرازدرختـیپـاکبرآمـده ازسـوینسـببـوده،ایـنهمگونـی

گشـتهاسـت! قـرآنلعـن کـهدر اسـتواراسـتوشـاخهاشدرآسـمان؛وآنیـکازدرختـی

تفـاوت  اسـت، فـردی و خانوادگـی افتخـارات جهـت بـه همگونیشـان گوینـد گـر ا

 وفاصلـهمیـانآندوازمشـرقتـامغـرباسـت.پیامبـرانسـانیاسـتبـاافتخـاراتفـردی 

گرهمگونیشـان وخانوادگـی؛وآنیـکآوازۀخانوادگـیاشآمیختـهباپسـتیوفرومایگی.وا

بـهسـببصفـاتوخویهـایبرتـروروحّیـاتارجمنـدبـوده،هماننـدیمیـانآندومنتفـی

کریـمودارای وامیـنوبسـی اسـت؛زیـرادوسـوینقیـضیکدیگرنـد:پیامبـرراسـتکردار

کهویژگیهایشرادانستید! کالبددارد خوییستودهاستوآنیکجانیدر

بـابصفـاتوخویهـاآوردهانـد،بپذیریـم،بـازهـماختـاف گـرمـاآنچـهرااینـاندر ا

کـهدرمیـانجمـع بـوده کسـی نظـرایشـان پـاکدر میـانآندوبسـیاراسـت.مثـًاپیامبـر

پـروانداشـته؛اّمـاعثمـان کار ایـن از زانـوانورانهـاومیـانرانونافـشرابرهنـهمیسـاختهو

آن حّتـیدرخانـۀدربسـتهبـرایریختـنآببـرخویـش،جامـهاشرانمیَکنـدهوحیـامانعاز

ـد)ص287(ضمـنحدیـِثحسـن
ّ
کـهدرهمیـنمجل کنـد؛چنـان کـهقامـتراسـت میشـده

گذشـت! ]بصـری[

کتاب)82/7(آوردیم،بنگرید. 1.بهآنچهدرهمین

300/9
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گـرنیـزهماننـدیمیـانآندوازجنبـۀپایبنـدیبـهدیـنوعمـلبـهبایدهـاونبایدهـای ا

که چند خواجۀ  گیریم،فاصلهمیانآندوچهبسیاراست:»خداوند َمَثلی زد: مردی  آنرادرنظر

که تسـلیم و در اختیار یک مرد باشـد،  کنند و مردی  بدخو و ناسـازگار در او شـریک باشـند و در مورد او سـتیز 

کـهبـانیککـرداریرویبـه آیـا آن دو در َمَثـل بـا هـم برابرند؟«]زمـر/29[ایـنپیامبـرتوحیـداسـت

بـاخلـوصدردینـداری،پـروردگارشرازیـرپرچمالالهاالاهللمیپرسـتید  سـویخـداسـپردو

]انعـام/91[  بگذارشـان.« گاه  آن  خـدا؛  »بگـو:  نمـود: گـوش آویـزۀ را تعالـی خـدای سـخن ایـن  و

وایـنسـخنراوردزبـانخویـشسـاخت:»و توفیـق مـن جـز بـه ]فضـل و خواسـِت[ خداونـد نیسـت، 

یـهوسـعیدوهماننـدان کـردم.«]هـود/88[اّمـاعثمـاناسـیرهواپرسـتیمـروانومعاو بـر او تـوّکل 

کـهموالمـان بـاامیـالوهوسهـایایشـانراهمیسـپردتـاآنجـا آنـانازخانـدانخـودبـودو

تـورااز کـهوی بـهایـن گفـت:»تـوومـروانازیکدیگـرخشـنودنگردیـد،مگـر امیرالمؤمنیـن

دیـنوعقلـتبازگرداَنـد.تـوهماننـدشـتریهـودجدارهسـتیکههرجـابرنـدش،َرِوی.«1وی

گناهـاندسـت بـه بـدرابـههـمدرآمیختـهو نیـکو کار کـه بـرپـروردگارشدرآمـد،درحالـی

یـدهوخطاهایـشاورادربرگرفتـهبـود. یاز

آن کـههمتایعثمانسـاخته،از تـورافـرودآوردتـاآنجـا آه!آه!ایپیامبـربـزرگ؛روزگار

وویـژۀخـودسـاختوازمیـانبندگانـشبرگزیـدوپیامبـری یـار تـورا کـهپـروردگارت پـس

گفتاروستایشـیراسـتیناسـت.ایناسـتپاداشوارونه  کهدرمیانمردم،دارای سـاخت

کـه سـتم کردنـد، بـه زودی خواهنـد دانسـت به کدام باز گشـتگاه  اّمتـت!»و کسـانی  وناجوانمردانـۀتـواز

گشت.« ]شعراء/227[ باز خواهند 

درخور توّجه

یــارویآنروایــت دســتانخیانتپیشــهبــرامانتهــایاســاممقــّدس،ایــنروایــترارو

گفتــاری کــهدر کــشامیرالمؤمنیــنســاختهاند بــارۀهمتــایپا پیامبــرپــاکدر صحیــحاز

د)ص174(گذشت،بنگرید.
ّ
1.بهآنچهدرهمینمجل

)408(



غدیر در کتاب و سّنت و ادب )ج 9( 468

ابنعّبــاس،بــهعلــی؟ع؟فرمــود:»تــوولــّیودوســتنزدیــکمــندردنیــا   بلنــد،بــهنقــلاز

وآخرتهستی.«

یانـیسراسـرثقـهآورده، بـاسـندصحیـحوراو ایـنرااحمـد)المسـند:331/1]544/1[(

نیز)195/3(بداناشارهشد.راویاناینخبرعبارتنداز: کتاب)50/1(و کهدرهمین چنان

کـه یـانصحیـحمسـلموصحیـحبخـاری راو یـک.یحیـیبـنَحّمـادابوبکـربصـری،از

ابنسـعد]الّطبقـاتالکبـرٰی:306/7[وابوحاتـم]الجـرحوالّتعدیـل:137/9[وابنحّبـان]الّثقـات:

یـخالّثقـات:ص470[ویراثقـهشـمردهاند. 257/9[وِعْجلـی]تار

کـهابوزرعـه یـانصحیـحمسـلموصحیـحبخـاری راو  دو.ابوعوانـۀوّضـاحیشـکری،از

وابوحاتـم]الجـرحوالّتعدیـل:40/9[واحمـد]العلـلومعرفـةالّرجـال:92/3[وابنحّبـان]الّثقـات:

یـخالّثقـات:ص464[وابنشـاهین 562/7[وابنسـعد]الّطبقـاتالکبـرٰی:287/7[وِعْجلـی]تار

یـخأسـماءالّثقـات:ص339[اوراثقـهشـمردهاند.ابنعبدالبـّرگویـد:»همگانبـرآنندکهوی ]تار

ثقـهوقابـلاعتمـادوحّجتاسـت.«

ابنمعیـن شـمردهاند: ثقـه را او کسـان ایـن واسـطی. سـلیم بـن یحیـی ابوبلـج سـه.

ابوالفتحازدی. وابنسعد]الّطبقاتالکبرٰی:311/7[1ونسائیوداَرُقْطنیوابنحّبانو

بـود زیسـته نیـز جاهلّیـت روزگار  در وی کوفـی. ابوعبـداهلل میمـون بـن عمـرو  چهـار.

 ]506/3 یـخ: ]الّتار ابنمعیـن و ص371[ الّثقـات: یـخ ]تار ِعْجلـی نکـرد.  دیـدار را پیامبـر؟ص؟  و

ابنعّباسدانستهاند. کنندگاناز روایت ونسائیوجزایشان،ویراثقهشمردهواز

فـانهـمآن
ّ
گروهـیازحافظـان،ایـنروایـترابـاذکـرسـندآوردهوچندیـنتـنازمؤل نیـز

کردهانـد؛ازجملـه: رایـاد

ص7   امیرالمؤمنیـــن؟ع؟: )خصائـــص )د.303(  نســـائی ابوعبدالّرحمـــان حافـــظ یـــک.

]ص45[(�

1�ونیزبنگریدبه:تهذیبالکمالمّزی:162/33�

301/9
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الفرائـدو کـهدر دو.حافـظابوالقاسـمطبرانـی]المعجـمالکبیـر:77/12[)د.360(چنـان

المجمـعوجـزآندوآمـدهاسـت.

الّنهایهآمدهاست. البدایةو کهدر سه.حافظابوَیْعلٰینیشابوری1)د.374(چنان

کـم)د.405( )المسـتدرکعلـیالّصحیحیـن:132/3]145/3[(  چهـار.حافـظابوعبـداهللحا

ضمنصحیحشمردنآن.

مناقبخوارزمیآمدهاست. کهدر پنج.حافظابوبکربیهقی)د.458(چنان

شش.اخطبخوارزمابوالمؤّید)د.568( )المناقب:ص75]ص125[(�

 )571 )د. دمشـق:329/17[ مدینـة یـخ تار ]مختصـر کر عسـا بـن ابوالقاسـم حافـظ هفـت.

الموافقـات(� و الّطـوال )األربعیـن

توضیـحالّدالئل  هشـت.ابوحامـدمحمـودصالحانـی2؛چنـانکهشـهابالّدیناحمددر

آوردهاست.

گنجـی)د.658( )کفایـةالطالـبفـیمناقـبعلـّیبـنأبیطالـب؟ع؟ :  نـه.حافـظابوعبـداهلل

]ص242[(� ص115

ذخائـــر و ]153/3[ 203/2 الّنضـــره: )الّریـــاض  )694 )د. طبـــری محـــّب حافـــظ  ده.

العقبی:ص87(�

یازده.شیخاإلسامحّموئی)د.722( )فرائدالّسمطین]327/1[(�

الّنهایه:337/7]373/7[(� دوازده.حافظابنکثیردمشقی)د.774( )البدایةو

1.ابنکثیـرگویـد:»ابویعلـیگفت:›حدیـثگفـتمـرایحییبنعبدالحمید....‹«یحییبهسـال228درگذشـت؛پس
کـردهباشـد؛زیـرابایـددسـتکم146سـالپـسازایـن کـهابویعلـی)د.374(بیواسـطهازویروایـت بعیـدمینمایـد
ابویعلـیموصلـیصاحب ـف؛والبّتـهغیـراز

ّ
یـخزیسـتهباشـد.بـهنظـرمیرسـدکـهایـنابویعلـیراویاسـتونـهمؤل تار

المسـنداسـت؛زیرادرمسـندویبهاینحدیثدسـتنیافتیم.وانگهیویبهسـال307درگذشـتهاسـت.همچنین
کلمـۀنیشـابوریرانـهدرالبدایـةوالّنهایـهتألیـفابنکثیـریافتیـمونـهدردیگـرمأخذهایاینحدیـث.)غ.(

کـهدرشـیراز 2.ویمحمـودبـنمحّمـدبـنحسـینبـنیحیـیابوحامـدسـعدالّدینصالحانـی)د.612(ادیبـیبـوده
فیـن:196/12.)غ.(

ّ
المؤل بـه:معجـم بنگریـد تألیفاتـیدارد. و میزیسـتهوهمـانجـاحدیـثمیگفتـه

)410(
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از کـهایـنخبـررا الّزوائـد:108/9( )مجمـع سـیزده.حافـظابوالحسـنهیثمـی)د.807( 

طریـقاحمـدصحیـحشـمردهاسـت.

چهارده.حافظابنحجرعسقانی)د.852( )اإلصابه:509/2(�

توضیحالّدالئلعلیترجیحالفضائل� پانزده.سّیدشهابالّدیناحمد1در

اآلل مناقـب عـّد فـی المـآل )وسـیلة  )1047 )د. کثیـر با فضـل بـن احمـد شـیخ شـانزده.

]ص129[(�

هفـده.میـرزامحّمـدبدخشـانی)د.1123(2 )نـزلاألبـرار:ص16]ص49[ومفتـاحالّنجـافـی

مناقبآلالعبا]ص40[(�

هجده.شاهولیاهللهندی]د.1176[3 )ازالةالخفاء:261/2(�

نوزده.امیرمحّمدبناسماعیلیمنیصنعانی]د.1182[درالّروضةالّندّیه�

بیست.مولویولیاهللهندی)د.1270(4 )مرآةالمؤمنین]ص85[(�

_وجزایشان.

پیامبـربـزرگرسـیدهاسـت:»تـوولـّیودوسـتنزدیـک کـهاز ایـنبـودروایـتصحیحـی

کردند، آن را به سـخنی دیگر تغییر دادند؛  که سـتم  کسـانی از آن ها  مندردنیاوآخرتهسـتی.« »اّما 

کـه بـه آنان گفته شـده بـود.« ]اعـراف/162[ سـخنی جـز آن 

1.ویسّیدشهابالّدیناحمدبنعبداهللحسینیشیرازیاست.)غ.(

2.صحیـحچنیـناسـت:»درگذشـتهپـساز1126.«زیـرامیـرزامحّمدخـانابـنرسـتمخانمعتمدبدخشـییابدخشـانی
مهسـّیدعبدالعزیز

ّ
تألیـفکتابـشمفتـاحالّنجـافـیمناقـبآلالعبـارابهسـال1124پایانداد_چنانکهشـادروانعا

کتـابدیگـرشنـزلاألبـراررادر کتـاب)298/1(یـادنمـود_ونیـزتألیـف طباطبایـیبـهنقـلازنزهـةالخواطـردرهمیـن
مـاهرمضـانسـال1126آغازنمـود.)غ.(

3.ویاحمـدبـنعبدالّرحیـمابوعبدالعزیـزفاروقـیدهلـویهنـدیبـالقـبشـاهولـیاهللاسـت.زرکلـی)األعـام:149/1( 
مـهسـّیدعبدالعزیـزطباطبایـیضمـنشـرححـالویدرحاشـیۀ

ّ
وفـاتویرابـهسـال1176نگاشـته؛اّمـاشـادروانعا

الغدیـر)299/1(بـهنقـلازنزهـةالخواطـر،سـالوفـاتاورا1239دانسـته؛اّمـاایـنسـهویاسـتکهبهسـبباشـتباهدر
یـخدرسـترایـادنمـودهاسـت.)غ.( مـهامینـیدرهمیـنکتـاب)107/6(تار

ّ
نـام،ازاوسـرزدهاسـت.جنـابعا

کتاب)303/1(گذشت.)غ.( 4.شرححالویدرهمین

302/9
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]البحـرالزّخـار:171/3[ازطریـقخارجـةبنمصعب،ازعبـداهللبنعبیدحمیری 12.بـّزار

کـردهبودنـد،نـزدوی کـهعثمـانرامحاصـره گاه کـردهاسـت:»آن پـدرشروایـت بصـری،از

گفـت:›بـهخدایـت گفـت:›آری.‹عثمـان بـودم.پرسـید:›طلحـهایـنجـااسـت؟‹طلحـه

کـهنـزدرسـولخدا؟ص؟بودیـمواوفرمـود:“هـرمـردیازشـما سـوگندمیدهـم!آیـانمیدانـی

دسـتهمنشـینخـودراگیـرد!”پـستـودسـتفانـیراگرفتـیوبهمـانکسدسـتدیگری

گرفـت  کـههـرمـردیدسـتدردسـتهمنشـینشنهـادورسـولخدا؟ص؟دسـتمـرا  راتـاآن

وفرمود:“اینهمنشـینمندردنیاوولّیودوسـتنزدیکمندرآخرتاسـت.”؟‹طلحه

گفـت:›آری؛بهخدا!‹«

ابنحجـر)فتـحالبـاریبشـرحصحیـحالبخـاری:315/5]408/5[(ایـنخبـرراازابنمنـده،از

طریـقعبیـدحمیـرِییـادشـدهآوردهوازایـرادسـندیاشلبفروبسـته؛گویاخودوینیسـت

کرده کهآنآرایرسیدهازحافظانوپیشوایانجرحوتعدیلرادربارۀخارجةبنمصعبیاد

است!خوداو)تهذیبالّتهذیب:78/3]67/3[(آوردهاست:

کــهحدیــثویقابــلنوشــتننیســت.عبــداهللبــناحمــد کــرده اثــرمازاحمــدنقــل

یــهوعّبــاساز گونــهحدیــثاونهــینمــود.«دوریومعاو نوشــتنهــر گویــد:»پــدرممــرااز

نــداردودروغگــووضعیــفاســت. کــهویثقــهنیســتواعتبــار کردهانــد ابنُنَمْیــرنقــل

ــن ــارینیســت.«یحیــیب ــد:»اورااعتب گوی ــخ:253/3[ ی ــةالّرجــال:68/1؛الّتار ابنمعیــن]معرف

کننــدۀواقعّیــتوشــخصیدوروشــمردهونســائی]کتــابالضعفــاءو کتمــان یحیــیویرا

گفتــهاســت:»حدیثــشرامــردوددانســتهاندوثقــهنیســتوضعیــف المتروکیــن:ص97[

ــزنمــودهوآنرا ــردمازحدیثــشپرهی ــد:»م گوی ــرٰی:371/7[ اســت.«ابنســعد]الّطبقــاتالکب

گفتهانــد:»حدیــثویرامــردوددانســتهاند.« مــردوددانســتهاند.«ابنخــراشوابواحمــد

گفتــهاســت:»نــزد داَرُقْطنــی]الضعفــاءوالمتروکــون:ص201[اوراضعیــفدانســتهویعقــوب

نــزدمــاضعیــف  گویــد:»او ابــنمدینــی همــۀهمکیشــانمــاحدیثــشضعیــفاســت.«
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المجروحیــن: ]کتــاب ابنحّبــان نــدارد«  اعتبــار و اســت گویــد:»ضعیــف ابــوداوود اســت.«

افــرادقابــلاعتمــاداســتوحّجــتآوری گویــد:»دارایحدیثهایــیســاختگیاز ]288/1

بــهخبــرشجایــزنباشــد.«ابنجــارودوعقیلــی]الّضعفــاءالکبیــر:25/2[وابنســکنوابوزرعــه 

وابوالعربوجزایشان،ویرادرشمارضعیفانآوردهاند.

کتمـان بـا کـردهاسـت:»خارجـه نقـل ابنحّبـان  از لـئالمصنوعـه:317/1(
ّ

)الل سـیوطی

سـاختگی روایتهـای درخبرهایـش و آورده دروغگویـاْنحدیـث از دورویـی، و واقعّیـت

گردد.« یافت

بارۀ کهمعیارصحیحدر کهاندکیپیشآوردیم،بسا بهدنبالدوروایِتهماننداین

اینگونهروایاترابهدستدادهباشیم.آنگاهکهبانگریستنبهمتناینروایات،جایگاهی

گذارید  گاهیبهضعفسندیاش،آنراوا آ دردرستیوارزشدرآننمییابید،پیشاز

گویند! یدوحدیثسازانرادرغلّوپردازیخودوانهیدتانسنجیدهسخن کریمانهبگذر و

روزمحاصـرهدرحضـور گـرطلحـهایـنسـخِناّدعـاشـدهراازپیامبـر؟ص؟شـنیدهودر ا

صحابـهبـداناعتـرافنمـودهبود،دیگرراهنفسخلیفهرانمیبسـتوبااودشـمنینمیکرد 

اوبازنمیداشت  وچندانبراوفتنهنمیانگیختتابهبهآبشخورمرگشبکشاَندوآبرااز

گورسـتانیهودیـان کارشرابـهآنقتـلفجیـعبکشـاندودفـنویدر کـه وخشـنودنمیشـد

ایـنروایـتمیدانسـت،هرگـزسـوارشـدن گـرویچیـزیاز مایـۀخشـنودیاشنمیگشـت!ا

اینـان،صحابیای کـهبـهپنـدار بـرآنمرکـبسـرکشوچمـوشراآسـاننمیشـمرد،حـالآن

عـادلوازدهتـِنبشـارتیافتـهبودهاسـت!

ابومــروانمحّمــدبــنعثمــانامــویعثمانــی، 13.ابنماجــه)الّســنن:53/1]40/1[(از

پــدرشعثمــانبــنخالــد_نــوادۀعثمــانبــنَعّفــان_،ازعبدالّرحمــانبــنابیزنــاد،از از

نمــود  مســجددیــدار کــهپیامبــر؟ص؟عثمــانرابــردِر ابوهریــرهروایــتنمــوده اعــرج،از  پــدرش،از

کــهخداونــد]دختــرم[اّمکلثــومرا کــهمــراخبــرداد وفرمــود:»ایعثمــان!ایــنجبرئیــلاســت
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کــهبــااوداشــتی،بــه نیــک گونــهمصاحبــتورفتــار بــهشــرطهمــان بــاهماننــِدَمهــررقّیــهو

ــودرآوْرد.« ازدواجت

کر الّنهایـهتألیـفابنکثیر)211/7]238/7[(آمده،اینخبرراابنعسـا البدایـةو کـهدر چنـان

]تاریخمدینةدمشـق:39/39-40[روایتنمودهاسـت.

گون گونا کهمحّمدبنعثمانحدیثرا گذشـت د)ص290(
ّ
گوید:درهمینمجل امینی

روایتمیکردهوپـدرشغیرثقه  پـدرشحدیثهـایبـسزشـتوناهنجـار از نقـلمیکنـدو

واحادیثـشغیرقابـلحفـظونگهـداریبـودهوخودشحدیثهایسـاختگیروایتنموده

کـهعبدالّرحمـان گذشـت ـد)ص295(
ّ
کـهحّجـتآوریبدانهـاروانباشـد.نیـزدرهمیـنمجل

 بـنابیزنـادرادانشـورانحدیـثدرخـورحّجـتآوریندانسـتهاندوفـردیاسـتضعیـف 

کتـاب کـهاحتجـاجبـهروایتـشروانباشـد.بـهآنچـهبـهتفصیـلدرهمیـن وپریشـانحدیث

بنگریـد. آوردیـم، )234-231/8(

14.ابنعـدّی]الکامـلفـیضعفـاءالّرجـال:148/5[ازمحّمـدبـنداوودبـندینـار،ازاحمـد

بـنمحّمـدبـنحبـاببصـری،ازعمـروبـنفائـدبصری،ازموسـیبنسـّیاربصری،ازحسـن

انـس،بـهنحـومرفـوع)=ازپیامبر(روایتکردهاسـت:»هماناخداوندراشمشـیری بصـری،از

کشـته نیـاماسـت؛وچـونوی کـهعثمـانبـنَعّفـانزنـدهباشـد،در کـهتـاهنگامـی اسـت

نیامنگردد.« نیامبیرونآیدوتاروزقیامتدر شود،آنشمشیراز

لـئ
ّ

)الل سـیوطی و آورده سـند ذکـر بـا مدینـةدمشـق:444/39[ یـخ ]تار کر ابنعسـا را ایـن

کـهآفتـشازعمروبنفائداسـت؛ المصنوعـه:316/1(گفتـهاسـت:»حدیثـیاسـتسـاختگی

کـهاسـتادروایتـشنیـزدروغگـوبـودهاسـت.« همـو

کـهروایـت گویـد:آیـاازسـیوطیدرشـگفتنمیشـوید؟ایـنجـاحکـممیکنـد امینـی

تاریـخالخلفـاء)ص110]ص152-151[(  اّمـادر سـاختگیاسـتوراویآنرادروغگـومیشـمارد؛

آنرادرشـمارفضیلتهـایعثمـانآورده،بـههمیـنسـخنبسـندهمیکنـد:»ایـنخبـرراتنهـا

304/9
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کـه حدیث هـای بـس زشـت و ناهنجـار هـم دارد.« آری؛ ایـن گونـه حقایـق  عمـرو بـن فائـد آورده 

کـه چـون ایـن روایـت را  را می پوشـانند و مـردم را در نادانـی می افکننـد! بـر سـیوطی بایسـته بـود 

کننـدۀ دروغ از دروغگویـی دیگـر یافتـه، آن را از شـمار  سـاختگی و راویانـش را دروغگـو و نقـل 

فضیلت هایـی کـه می تـوان بدان هـا احتجـاج نمـود، بیـرون سـازد؛ اّما اگر تنهـا به آن چـه در باب 

فضیلت هـا درخـور حّجـت آوری اسـت، بسـنده می کـرد و خبرهـای ناصحیـح از لحاظ سـند یا 

متـن را می انداخـت، او و دیگـران هیـچ فضیلتـی بـرای عثمـان نمی یافتند؛ و این خوشـایند وی 

و مطلـوب جماعتـش نیسـت.

ایــن کســان نیــز در ایــراد گرفتــن بــر عمــرو بــن فائــد و باطــل بــودن حدیثــش ســخنانی دارنــد: 

داَرُقْطنــی ]الضعفــاء و المتروکــون: ص307[، ابن مدینــی، عقیلــی ]الّضعفــاء الکبیــر: 290/3[، ابن عدّی 

]الکامــل فــی ضعفــاء الّرجــال: 148/5[، نســائی، و ذهبــی ]میــزان اإلعتــدال: 283/3[. بنگریــد بــه: لســان 

المیزان: 372/4 ]429/4[.

ضعفـاء  فـی  ]الکامـل  ابن عـدّی  و   ]146/8 الّتعدیـل:  و  ]الجـرح  ابوحاتـم  و  قّطـان  یحیـی  نیـز 

ی و  الّرجـال: 345/6[ و ابن معیـن و ذهبـی در رّد موسـی بـن سـّیار بصـری و دروغگـو شـمردن و

باطـل بـودن حدیثـش سـخنانی دارنـد.

بنگرید به: میزان اإلعتدال: 211/3 ]206/4[؛ لسان المیزان: 120/6 ]140/6[.

کــه ذهبــی  فارســی جــای دارد  بــن داوود  ایــن حدیــث، محّمــد  همچنیــن در ســند 

ــرد  ی در یادک ــوده و و ــدّی ب ــت ابن ع ــتادان روای ــد: »از اس گوی ــدال: 54/3 ]540/3[(  ــزان اإلعت )می

گفتــه اســت: ›دروغ می گفــت.‹« ابن حجــر )لســان المیــزان: 161/5 ]182/5[( حدیثــی در  از او 

گفتــه اســت: »ایــن از ســاخته های محّمــد بــن داوود  فضیلــت علــی امیرالمؤمنیــن آورده و 

ــن دینــار اســت.« ب

ایـن بـود جایـگاه آن حدیـث دروغیـن؛ اّمـا برخـی از غلّوپـردازان در فضیلت هـا، همچون 

یـخ: 214/1 ]301/1[( و احمـد  ول حاشـیۀ الکامـل فـی الّتار
ُ
آثـار األ سـیوطی و قرمانـی )أخبـار الـّدول و 
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عثمـان، فضیلتهـای از یادکـرد  در  )]328/2[ 498/2( اإلسـامّیه )الفتوحـات دحـان ینـی ز

کـهدردیگـرحدیثهـایسـاختگیدرسـتایش مانگاشـتهاند،چنـان
ّ
آنراحّجـتومسـل

میکننـد! چنیـن شخصّیتهاشـان

15.حاکم)المستدرکعلیالّصحیحین:103/3]110/3[(ازطریقاحمدبنکاملقاضی،از

احمدبنمحّمدبنعبدالحمیدجعفی،ازفضلبنجبیروّراق،ازخالدبنعبداهللطّحان

مزنی،ازعطاءبنسائب،ازسعیدبنجبیر،ازابنعّباس؟امهضر؟روایتکردهاست:»نزدپیامبر؟ص؟ 

نشستهبودمکهعثمانبنَعّفان؟ضر؟ پیشآمدوچونبهوینزدیکشد،پیامبرفرمود:›ای

آیه این بر خونت از قطرهای و میخوانی را بقره سورۀ که میشوی کشته حالی در عثمان!

میچکد:“خدا تو را از ]شّر و گزنِد[ آنها کفایت کند و اوست شنوا و دانا.” ]بقره/137[وروزقیامتبه

امیریهرانساِنبییاورمانده،برانگیختهمیشویومردمشرقوغرببهحالترشکمیبرند 

وکسانیرابهشمارمردمدوقبیلۀربیعهومضرشفاعتخواهینمود.‹«

یـده؛اّمـاذهبـیانصـاف بـارۀدرسـتیایـنحدیـثسـکوتورز کـمدر گویـد:حا امینـی

تلخیـصالمسـتدرکعلـیالّصحیحیـنگفتـهاسـت:»دروغمحـضاسـتودرسـندش دادهودر

احمـدبـنمحّمـدبـنعبدالحمیـدجعفـیجـایداردکهبـهجعلاینحدیثمّتهماسـت.«

کـهعقیلـی]الّضعفـاء کـهحدیثـشپذیرفتـهنمیشـده؛چنـان اسـتادروایـتاونیـزکسـیبـوده

المیـزان:438/4  )لسـان ابنحجـر و )]350/3[ اإلعتـدال )میـزان ذهبـی و گفتـه الکبیـر:444/3[

کردهانـد. اوحکایـت ]512/4[(از

کــههیــچیــکازصحابــۀعــادل،ایــنحدیــثراازپیامبــر؟ص؟  مایــۀشــگفتیاســت

آنرفتــه،ازهمــۀایشــانتهــیبــودهاســت!نیــز کــهچنیــنســخنیدر گویــامجلســی نشــنیده،

کــسدیگــر کســیآنراشــنیدهباشــد_ایــنخبــررابــرای گــر ایشــان_ا کــههیــچیــکاز شــگفتا

کــهمانــعشــورشمــردمبــرعثمــانوهمداســتانی گــردد؛باشــد نقــلنکــردهتــابــرزبانهــاجــاری

گــردد! کشــتنش یــدنبــر افکنــدنویوجــرأتورز کنــار بــر
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کودکی روزگارپیامبر کهدر آری؛هیچکسآنراازپیامبر؟ص؟نشـنیده،مگرابنعّباس

اإلسـتیعابنیـزصحیـحشـمرده_هنـگام گفتـۀواقـدیوزبیـر_کـهابوعمـردر بـه نابالـغبـودهو

کـهازطرقـیازخـودابنعّبـاسروایـت وفـاترسـولخدا؟ص؟ 13سـالبیـشنداشـتهیـاچنـان

آن کردهانـدآیـاویدر کـهتردیـد آنبـودهاسـت.چـهبسـا گشـته10،1سـالهیـاقـدریبیـشاز

یابـد. حـالمیتوانسـتهروایـترابـهدرسـتیدر

روز کـهدر گاه شـایدخـودابنعّبـاسنیـزدرشـنیدنایـنحدیـثتردیـدداشـت؛زیـراآن

عرفـهبـرایحجگـزارانخطابـهمیخواْنـدونافـعبـنطریـفنامـۀفریادخواهـیعثمـانرابـهاو

بـه کـهقطـعشـدهبـود،ادامـهدادو رسـاْندوقـراءتنمـود2،ویخطابـۀخـودراازهمـانجـا

کـهاواز گشـتهبـود،اعتنـانکـرد.بـاآن گرفتـار کـهمیـاننیـشوچنـگال فریادخواهـیخلیفـه

اوهیچاشـارهنکرد؛واینسـببی جانبعثمانامیرحجبود،بهماجرایویولزومدفاعاز

نداشـتجـزهمرأیـیبـاکشـندگانخلیفـه؛وگرنـهوظیفـهداشـتتامـردمرابهدفـاعازعثمان

کـهبـهوینسـبت گـرچنیـنحدیثـیرا برانگیـزدووجـوبفریادرسـیازویرابیـاننمایـد،ا

کـردهباشـد_ازپیامبـرشـنیدهبـود، کـهچنیـن گشـته_وحاشـا آنُپـر دادهانـدودهانـشاز

اومیشـنود.ایـناسـتآنچـه گویـادرمحضـرویقـرارداردوایـنسـخنرااز کـه چنـان

عدالتوتقوایابنعّباساقتضامیکردهاست.

را روایـت ایـن مضمـون ابنعّبـاس خـوِد میدهـد نشـان کـه هسـت نیـز دیگـر گواهـی

کهچونعثمانویراامیرحجنمود،دریکیازمنزلها گواهایناسـت نپذیرفتهاسـت.آن

کـردوگفـت:»ایابنعّبـاس!همانـاخداونـدبـهتوعقلوفهـمونیروی عایشـهبـاویبرخـورد

ایـنطغیانگـربـازداری!«3مقصـودویعثمـانبـود؛اّمـا بیـانبخشـیده؛پـسمبـادامـردمرااز

کنـدوحّتـیپاسـخی برابـرآنسـخندرشـتعایشـه،ترشـرویی کـهابنعّبـاسدر دیـدهنشـد

گـرمیخواسـت،میتوانسـتسـخنشرارد گویـابـاویهمگرایـشبـود.ا مایـمبـرزبـانآوَرد؛

1.بنگریدبه:مسنداحمد:253/1]419/1[؛االستیعاب:372/1]قسمتسوم/933[�

د)ص134و192(گذشت،بنگرید.
ّ
2.بهآنچهدرهمینمجل

د)ص78(گذشت،بنگرید.
ّ
3.بهآنچهدرهمینمجل
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بـه یـاریطلحـهبرنـداردو کـهچـونعایشـهویرابرانگیخـتتـادسـتاز نمایـد،همچنـان

ایـنروایـت گـراوبویـیاز گرایـشنشـانداد،ابنعّبـاسدعوتـشرانپذیرفـت.ا خافـتاو

بـردهبـود،آنرابـرایعایشـهنقـلمینمـودوسـندیبـرایدفـاعازخلیفـهمیسـاخت.برآینـد

کـهبـهاوبسـتهاند،نشـنیده؛  ایـنخبـر کـهآنبزرگدانـایاّمـتچیـزیاز  سـخنایـناسـت

زندگانیاواست. زاییدههایدورانامویانوپساز واینروایتاز

قیامـت  روز  در را مانـدگان بییـاور بـر شـدن امیـر ماجـرای نمیتـوان سـادگی بـه نیـز

کهشـناختنخوداینافرادنیزبسـیاردشـواراسـت.آیادرمیاناینان، یافت،همانسـان در

وابنمسـعودومالـکاشـتر  وعّمـار آنبرگزیـدگاننیکـوازصحابـهوتابعیـن،همچـونابـوذر

کعـببـنعبـدهوعامـربـنعبدقیـسودیگـر یـدبـنصوحـانوصعصعـةبـنصوحـانو وز

نهادنـد،جایدارند؟ کـهعثمـانوخاندانشآنـانرابییاور صالحـانمدینـهوکوفـهوبصـره

نیـزعبـداهللبـن ایـنبییـاورمانـدگان،َحکـمومـروانوفرزندانشـانو شـایددرمیـان

کهاسـامبییاورشـان ابیسـرحوابوسـفیانوخانداناووهمانندانایشـانباشـند؛همانان

نخسـتین  صحابـۀ از اّمـت صالحـان بـر  و بخشـید عّزتشـان و پنـاه عثمـان اّمـا  سـاخت،

وپیروانایشانبهنیکی،چیرگیشانداد.

کـهآنشـفاعِتاّدعـاشـدهرانهرفتـارعثمانتصدیقمیکنـدونهدلیل  یـم مـایقیـندار

گـرچنیـنشـفاعتیتحّقـق کریـمدرتضـاداسـتوا بـاسـخنقـرآن وبرهـانپشـتوانهاسـتو

کـهسـخن یابـد،سـاحتبهشـترابـاواردسـاختِنپلیـدانخانـدانامّیـهمیآالیـد؛چنـان

کلیدهـای گـر »ا ازآنحکایـتدارد: کتـاب)291/8( ازخـودویدرهمیـن یـادشـده ِم
ّ
مسـل

بهشـتبـهدسـتمـنبـود،آنرابـهبنیامّیـهمیبخشـیدم،تـایکایـکبـداندرآینـد.«

کم)المستدرکعلیالّصحیحین:103/3]111/3[(ازعبداهللبناسحاقبنابراهیم 16.حا

عدل1،ازیحییبنابیطالب،ازبّشاربنموسیخفافبصری،ازعبدالّرحمانبنمحّمد2 

1.درنسخههاچنینآمده؛اّمادرستش»معّدل«است.

2.درنسخههاچنینآمده؛اّمادرستش»عبدالّرحمانبنعثمانبنمحّمد«است.
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حاطبی،ازپدرش،ازجّدشروایتنمودهاست:»چوننبردجملپایانیافت،بیرونشدمتا

کشتگانبنگرم.دیدمعلیوحسنبنعلیوعّماربنیاسرومحّمدبنابیبکروزیدبن به

کهبهروی کشتهایافتاد کشتگانمیچرخند.چشمحسنبنعلیبه صوحاندرمیان

گفت:›اّناهللواّناالیهراجعون؛به گرداْندوسپسشیونبرآوْردو درافتادهبود؛آنرابهپشت

کیست؟‹پاسخداد: گفت:›پسرم!او خداسوگند!ویجوجۀقریشاست!‹1پدرشبهاو

گفت:›اّناهللواّناالیهراجعون؛هابهخداسوگند! ›محّمدبنطلحةبنعبیداهلل.‹علی

گفت: جوانینیکوصالحبود.‹سپسغمناکواندوهگینبرزمیننشست.حسنبهاو

›پدرم!منپیشترتوراازاینراهبرحذرمیداشتم؛اّمافانوبهمانبررأیتوچیرهشدند!‹

که20سالپیشازاینمردهبودم!‹« علیگفت:›آری؛پسرم!چنینشد.آرزودارم

ــه ــابـ ــن!مـ ــم:›ایامیرالمؤمنیـ گفتـ ــتمو ــسبرخاسـ ــد:»پـ ــبمیگویـ ــنحاطـ ــدبـ محّمـ

بـــن گوییـــم؟‹عّمـــار بـــارۀاوچـــه مـــامیپرســـند.در بـــارۀعثمـــاناز یـــمومـــردمدر مدینـــهمیرو

گفـــت:›ایعّمـــار  گفتنـــد.علـــیبـــهآنهـــا یاســـرومحّمـــدبـــنابیبکـــربرخاســـتندوســـخنانی

گونـــهایزشـــت  بـــه کار ایـــن کـــهعثمـــانویژهخواهـــینمـــودودر گوییـــد  وایمحّمـــد!شـــما

کردیـــد؛اّمـــابـــهزودینـــزد کیفـــرش بـــد کیفـــردادیـــدو کـــردوخودتـــاناورا  بـــسبـــدرفتـــار و

گفـــت:›ای کـــهمیـــانشـــماحکـــمخواهـــدنمـــود!‹ســـپس داوریدادگـــرخواهیـــدرفـــت

ـــه ـــارۀعثمـــانپرســـیدند،بگـــو:“ب ب ـــودر ت از ـــهمدینـــهدرآمـــدیو ـــنحاطـــب!چـــونب ـــدب محّم

کـــهایمـــانآوردنـــدوعمـــلشایســـتهانجـــامدادنـــدوتقـــواوایمـــان کســـانیبـــود خـــداســـوگند!از

تقـــواونیککـــردارینشـــاندادنـــد؛وخداونـــدنیککـــردارانرادوســـتمـــیدارد  بـــاز یدنـــدو ورز

کنند.”2‹« ومؤمنانبایدبراوتوّکل

بـارۀعیبهـایسـندایـنخبـردروغیـنلـبفروبسـتهودرعین کـمدر امینـیگویـد:حا

1.کنایهاستازبیآزاربودنوی.)ن.(

2.برگرفتهاز:مائده/93�
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نـهدررّدش؛وذهبـینیـزتنهـابه تأییـد،سـخنیگفتـهو نـهدر حـال،آنراصحیـحنشـمردهو

گفتـاربسـندهنمودهاسـت:»بّشـاربنموسـیسسـتاسـت.«ومـاگوییم: ایـن

عبداهللبناسحاقبنابراهیم؛داَرُقْطنیدربارۀویگفتهاست:»دراوضعفوسستی

گونهیادکردهاست. راهدارد.«خطیببغدادی)تاریخبغداد:414/9(نیزاوراهمین

بـارۀاوگوید:»گواهیمیدهـمکهویازمن یحیـیبـنابیطالـب؛موسـیبـنهاروندر

بـارۀاوچونوچـرادارند.« روایـتدروغپـردازد.«مسـلمةبـنقاسـمنیـزگفتـهاسـت:»مـردمدر

)لسـانالمیزان:262/6]322/6[(

از  و نیسـت ثقـه »وی گویـد: ]65/1 الّرجـال: ]معرفـة ابنمعیـن بصـری؛ موسـی بـن  بّشـار

یـخالکبیـر:130/2[  فریبگـراناسـت.«ابوحفـصحدیثـشراضعیـفشـمردهوبخـاری]الّتار

گفتـهاسـت:»حدیثـشبـسزشـتوناهنجـاراسـت.مـناورادیـدموروایتـشرانوشـتم؛اّمـا

المتروکیـن: و الضعفـاء ]کتـاب نسـائی و راضعیـفخوانـده او ابـوداوود وانهـادم.« را حدیثـش

گفتـه کـم گفتـهاسـت:»ثقـهنیسـت.«ابوزرعـهنیـزضعیفـششـمردهوابواحمـدحا ص63[

بـارۀویبـد کردنـدواودر نـزدفضـلبـنسـهلیـاد او اسـت:»نـزدایشـانقـوینباشـد.«نیـزاز

گفت.)تاریخبغداد:119/7؛تهذیبالّتهذیب:144/1]386/1[(

میـزاناإلعتـدالذهبـیآمـده،ابوحاتـمرازیویرا کـهدر عبدالّرحمـانحاطبـی؛چنـان

بـارۀپـدرش ضعیـفشـمردهاسـت.]الجـرحوالّتعدیـل:264/5؛میـزاناإلعتـدال:578/2[نیـزدر

عثمانهیچستایشیدرفرهنگنامههانیافتم.

وانگهـیموالمـان اعتبـاریدارد؟ و ارزش فریبکارانـیچـه نظـرچنیـن یـا روایـت پـس

امیرالمؤمنیـن؟ع؟درحرکـتخویـشبـهسـویهمـۀنبردهایـشوبازگشـتشازآنهـاونیـز

یـا کردههـاونکردههایـشدارایبصیـرتبـودوایـنهمـهرابـهفرمـانرسـولخدا؟ص؟ همـۀ

کـهبـهتفصیـل سـفارشاوانجـاممـیداد؛وایـنراازفضیلتهـایویشـمردهاند.چنـان

کتـاب)188/3-195(گذشـت،رسـولخدا؟ص؟اصحـابخویـشرابـریـاریعلـیدر درهمیـن
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گروهـیبـاعلـیمیجنگنـد.پـاداشجهـادبـا روزجمـلبرانگیخـتومیفرمـود:»پـسازمـن

ایشـانبـهخـدااسـتکـهوظیفـۀاالهـی،جهـادبـاایشـاناسـت.پـسهـرکـهنتواندبادسـتش

کـهبـازبانـشنتوانـد،بـاقلبـش؛وفروتـراز بـهجهـادآنـانرود،بایـدبـازبانـشچنیـنکنـد؛وهـر

ایـنچیـزینیسـت.«1نیـزابواّیـوبانصـاریودیگـرصحابـهمیگفتنـد:»رسـولخدا؟ص؟بهما
کنیـم.«2 کـههمـراهعلـیبـاپیمانشـکناننبـرد سـفارشنمـود

بـر بـهسـاندورانجاهلّیـت بیـرونشـدن آن  از را اّمالمؤمنیـنعایشـه رسـولخدا؟ص؟

کـهسـگهایمنطقـۀحوأب بـهاوفرمـودهبـود:»ایحمیـرا!گویـاتـورامیبینـم حـذرداشـتهو

کـهبـرویسـتممیرانـی.«3نیـزچنـان تـوبـاعلـیمیجنگـی،حـالآن بـرتـوبانـگمیزننـدو

کـهدرهمیـنکتـاب)191/3(درحدیثـیصحیـحگذشـت،آنحضـرت؟ص؟بـهزبیرفرمـود:»توبا

کـهبـهویسـتممـیورزی.« علـیمیجنگـی،حـالآن

پـسموالمـانامیرالمؤمنیـن_صلـوات اهلل علیـه_درتحّمـلبـارسـنگینآننبردهـابهفرمان

کـهازهـر پیامبـررفتـارمینمـودوهرگـزفـانوبهمـانبـرنظـراوچیـرهنگشـتندوامـاممجتبـی

کـهپـدرشراازآنچـهجـّدشبـهویفرمـانداده، لغـزشوخطـامعصـومبـود،کسـینیسـت

نباشـد. وحـی گویـد،جـز هـرچـه و نگویـد نفـسسـخن هـوای بـه کـه نمایـد؛جـّدی نهـی

گـردد. کـهازکنـدنریشـههاوبنیانهـایفسـادپشـیمان امیرالمؤمنیـن؟ع؟نیـزکسـینیسـت

کههمراهرسولخدا؟ص؟  یم،بایددرهمۀنبردهایی اینجاپشیمانیرابرویرواشمار گردر ا

بـاهـوادارانکفـروسـپاهیانشـرکوالحـادانجـامداد،نیـزچنیـنکنیم!ولـیازآنجاکهوی

ریشـهکن د خـدا بـر او بـاد! _درهـردوحـالدارایانگیـزۀاالهـیبـودوبـهمصلحـتدیـندر و _ در

ایـندوحالـتبـهسـاحت کـردنتباهـیوالحـادعمـلمینمـود،پشـیمانیدرهیـچیـکاز

مقّدسشراهندارد.

کتاب:190/3� 1.بنگریدبه:همین

کتاب:195-192/3� 2.بنگریدبه:همین

کتاب:189/3� 3.بنگریدبه:همین
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کـهشمشـیربرکشـیدتـابـاامـام کسـی کـدامشایسـتگیدرمحّمـدبـنطلحـهراهدارد؛

کهبهیاریاشوجهادهمراهویفرمانیافتهبود؟پساونیزدر مسلمانانبجنگد،حالآن

راهروشـنآشـکار،هماننـدپـدرشبـود.ایـناسـتحقیقتماجـرا؛اّما گمراهـیوسـرپیچیاز

کارهایشـورندگان راهسـرپیچیوحدیثسـازانخواسـتهاندتاعذریبرای شـتابندگاندر

همـراهبـا]صاحـب[کجـاوهبسـازند؛وچیزهایـیگفتهانـد.لکـنکجـاوچگونه...؟

کرده  کهخطاببهمحّمدبنحاطبازموالمانامیرالمؤمنیننقل چگونهآنسـخنی

ایـننبرد،گفتارهـاورفتارهایش کـهپیـشوپساز بـهاوبسـتهاند،صحیـحباشـد،حـالآن و

بـارۀعثمـاناسـت؟آزمـونوتجربـه،ایـنخبـرراتأییـدنمیکنـد!بـهآنچـه نشـانگررأیاودر

گذشـت،بنگرید. کتاب)69/9-77؛287/8-298و300و301؛81/7( درهمین

آورنـده  ایمـان کـه کسـانی از را او امیرالمؤمنیـن کـه دارد سـازگاری عثمـان رفتـار  آیـا

کـرده  تقـواپیشـه  بـار ودیگـر آورده ایمـان و یـده ورز تقـوا  بـاز  و انجـامداده وعمـلشایسـته

بـهچنـان کـهویرا بـود کـهسـیرۀاوچنـان نیـکانجـامدادهانـد،بشـمارد؛حـالآن کار و

کتـابوسـّنتمخالـفبـود  بـا کشـاندوجـاممـرگرابـهوینوشـاْندو کبـاری  کارهـایها

 وصحابۀنخستین_کهپیشاپیشایشانسرورمانامام؟ع؟قرارداشت_درمخالفتباوی 

بـههمیـنسـببسـرزمینهابـرضـّدویبسـیجگشـتند  واعتـراضبـهاوهمداسـتانبودنـدو

ازدفـن  را اّمـتصالـح و بازداشـت یـاریاش  و دفـاع از را کـهصحابـه بـود  رفتـار  وهمیـن

در روز شـبانه سـه را پیکـرش و سـاخت رویگـردان جنـازهاش بـر خوانـدن نمـاز و کفـن و

نزدیـک کـهجامعـۀدینـیاز زبالـهدانباقـینهـادتـابـاِدخـواریوپسـتیبـرآنبـوزد_درحالـی

کـشسـپرد؟ بـهخا گورسـتانیهودیـان بـهآنمینگریسـت_وسـپسدر

او از کـردهبودنـدوسررشـتۀکارهـادردسـتویبـودو مـردمبـاامیرالمؤمنیـن؟ع؟بیعـت

کـه کاری بـرای کـه بـود کسـی وی کـه آن حـال میبردنـد، فرمـان و داشـتند حرفشـنوی

همگانآنراکمبهامیشـمرند،برآشـفتهمیگشـتوآنراسـنگینمیشمْرد.ویاصحابش
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کـه کارنکوهـشمیکنـدودرخطبـۀخویـشمیگویـد:»مـراخبـررسـیده رابـهسـببهمـان

ایشـان]=مهاجمـانشـام[بـرزنـیمسـلمانونیـززنـیذّمـیهجـومآوردهوخلخـال   مـردیاز

انـاالیـهراجعـون   ودسـتبندوگردنآویـزوگوشـوارهاشراربـودهوآنجـزبـرآوردنبانـگانـاهللو

والتمـاس،راهـیدیگـرنداشـتوسـپسبـاغنیمتهـایفـراوانبازگشـتهاندوهیـچیـکاز

اندوهاین گرمردیمسـلماندر نـهخونـیازویریختهشـده؛پـسا آنـاننـهزخمـیبرداشـتهو

ماجرابمیرد،اوراسرزنشـیروانباشـد،بلکهنزدمنسـزاوارمردناسـت.«)نهجالباغه:69/1( 

ایناستامیرالمؤمنینومیزانغیرتورزیاشبراسامومسلمانان؛اّما:
که عثمان پیرامونش بود، یاری اش نکرد و آزار دیگران را از او بازنداشت. او ]= علی[ 

کارهای ناروا؟ که آیا این نشانۀ نفرت علی از عثمان است یا خویشتن داری از  ندانم 

گمـراه  کـه تـو را از راه خـدا  کـن و خواهـش نفـس را پیـروی مکـن،  »پـس میـان مـردم بـه حـق حکـم 

کـه بـه تو رسـیده، از خواهش های نفسـانی آنـان پیروی کنی،  گـر پـس از دانشـی  می گردانـد.« ]ص/26[ »و ا

کارسـاز و یـاوری نخواهـی داشـت.« ]بقـره/120[ در برابـر خـدا هیـچ دوسـت 

مـروانبـنابیامّیـه،ازعبـداهلل 17.ابنابیدنیـاازطریـقفـرجبـنفضالـۀدمشـقی،از

کـهعثمـاندرمحاصـرهبـود،نـزدویدرآمـدمتـا بـنسـامروایـتنمـودهاسـت:»درحالـی

سـامشگویـم.چـونبـرویدرونشـدم،گفـت:›خـوشآمـدیبـرادرم؛خوشآمـدیبرادرم!

اتاقـشبـود_نمایـان کـهدر کـهازهمیـندریچـه_دریچـهای دیشـبرسـولخدا؟ص؟رادیـدم

گفتـم:“آری.”فرمـود:“تشـنهاتنـگاه کردهانـد؟” شـدوفرمـود:“ایعثمـان!تـورامحاصـره

کهسـیرابشـدم  گفتم:“آری.”سـپسدلویآببرآوْردومنچنداننوشـیدم داشـتهاند؟”

گـرخواهـی، بـهمـنفرمـود:“ا وهنـوزخنکایـشرامیـانسـینههاوشـانههایمحـسمیکنـم.و

گـرخواهـی،نـزدمـاافطـارکنـی.”ومـنبرگزیـدمکهنزد درغلبـهبـرآنـانیـاریخواهـیشـد؛وا

کشـتهشـد.«)أنسـاباألشـرافَبـاُذری:82/5]201/6[؛البدایـةو نمایـم.‹وهمـانروز ویافطـار

یـاضالّنضـره:127/2]60/3[( الّنهایـهتألیـفابنکثیـر:182/7]204/7[؛الّر

گویـــد:ایـــنمطلـــبباطـــلوموهـــومازباهـــاوآفتهـــایفـــرجبـــنفضالـــۀدمشـــقی امینـــی
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گویـــد:»حدیثهـــایبـــسزشـــتوناهنجـــارازافـــرادثقـــهروایـــت اســـت.احمـــددربـــارۀوی

گفتـــهاســـت:»ضعیـــف گویـــد:»حدیثـــشضعیـــفاســـت.«ابنمدینـــی نمایـــد.«ابنمعیـــن

یـــخالکبیـــر:مـــج134/7[ومســـلمحدیثـــشرابـــس اســـتومـــنازاوحدیـــثنگویـــم.«بخـــاری]الّتار

زشـــتوناهنجـــارشـــمردهاند.نســـائی]کتـــابالضعفـــاءوالمتروکیـــن:ص198[ویراضعیـــف

گفتـــهاســـت:»بـــهویاحتجـــاجنگـــردد.«حدیثـــش خوانـــدهوابوحاتـــم]الجـــرحوالّتعدیـــل:85/7[

راابواحمـــدنااســـتواروداَرُقْطنـــیضعیـــفشـــمردهاســـت.برقانـــیحدیثـــیازداَرُقْطنـــی،از

طریـــقفـــرجبـــنفضالـــهروایـــتنمـــودهاســـت.داَرُقْطنـــیآنراباطـــلشـــمردهوبرقانـــیازوی

گفتـــهاســـت:»آری.«عبدالّرحمـــان پرســـیدهاســـت:»آیـــابطانـــشبـــهســـببفـــرجاســـت؟«واو

کـــرده گویـــد:»ویحدیثهـــایبـــسزشـــتوناهنجـــاردســـتکاریشـــدهروایـــت بـــنمهـــدی

ـــۀ ـــدفریفت ـــهاســـت:»کســـینبای گفت اســـت.«ســـاجیحدیثـــشراضعیـــفشـــمردهوخطیـــب

ـــناحمـــد ـــراایـــنســـخنازروایـــتســـلیمانب گـــردد؛زی ســـخنابنمهـــدیدرثقـــهشـــمردنوی

گفتـــهاســـت: کـــهبخـــاری کـــهدروغگـــواســـت.«1ایـــندرحالـــیاســـت واســـطیاســـت

گفتـــهاســـت: »ابنمهـــدیاورامـــردوددانســـتهاســـت.«ابنحّبـــان]کتـــابالمجروحیـــن:206/2[

ــح ــندهایصحیـ ــهسـ ــایسســـترابـ ــردومتنهـ ــندهادســـتمیَبـ ــهدرسـ ــنفضالـ ــرجبـ »فـ

کســـانی گفتـــهاســـت:»ویدرزمـــرۀ ـــز کـــمنی ـــزنیســـت.«حا ـــهاوجای میچســـباَندواحتجـــاجب

کـــهاحتجـــاجبدانهـــاجایـــزنباشـــد.«)تهذیـــبالّتهذیـــب:260/8-262]234/8-236[ ونیـــز اســـت

بنگریدبه:تهذیبالکمال:156/23(

کـهخـودشوپـدرشکیسـتند  اّمـااسـتادشمـروان؛ندانـم ایـناسـتفـرجبـنفضالـه؛و

اسـتادانابنفضالـه  نـهدر  ودرهیـچیـکازفرهنگنامههـابـهشـرححالـشدسـتنیافتـمو

اوندیـدم.شـایدهنـوزویزادهنشـدهاسـت!در  از ابنسـام،نشـانی از روایتگـران نـهدر  و

ایندسـتکههنـوزمادِر زنجیـرۀسـندروایتهـایبـابفضیلتهـا،چهبسـیارندکسـانیاز

آِنابنحجـردرتهذیـبالّتهذیـباسـت؛اّمـاعبارتخطیببغدادی)تاریخبغـداد:393/12(تنهااین 1.ایـنسـخناز
اسـت:»حدیثشضعیفبود.«)غ.(
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گیتـیایشـانرانمیشناسـدوقلـِمتصویـر]آفرینـش[چهـرۀآنـانراترسـیمنکـردهوغلّوپردازان

درفضیلتها،نامآنهاراساختهاند!

یـاوییـاابنسـام راتنهـابـرایابنسـامنقـلنمـود؛و کـهآیـاعثمـانایـنافتخـار ندانـم

کـهشایسـتگیاحتجـاج یایـییافتنـد ایـنخبـررابـهانبـوهصحابـهرسـاندندوایشـانآنرارؤ

وآبازسـروشـکافازحـّد کار  از کار کـهدیگـر گاهبـهآنـانرسـید یـاایـنخبـرآن نـدارد؛و

وصلـهگذشـتهبـود؛همـانگاهکـهدیگـرفرصـتدفـاعازخلیفـهازدسـترفتـهوحّجـتبراو

تمـامگشـتهوویمغلـوبحّجتهـاشـدهبـودواّمـت_کـهبـرخطـاهمداسـتاننمیشـوند_

بـرایقطـعریشـۀحیاتـشهمداسـتانشـدند! گشـتندو اومتنّفـر همگـیاز

رادر کشـتهشـدنوی تأّمـلدارد.برخـی نیـزجـای ازجنبـۀروزۀعثمـان ایـنروایـت

األشـراف أنسـاب  در نهـدی ابوعثمـان روایـت  در کـه تشـریقشـمردهاند؛چنـان اّیـام دوم روز

کـردهومبـّرد)الکامـلفـیاللغـةواألدب:241/2  َبـاُذری)86/5(آمـدهوواقـدینیـزآنراروایـت

آنیـادکردهانـد:ابوعمر)اإلسـتیعاب:477/2]قسـمت ]46/2[(همـانرابرگزیـدهوایـنکسـاناز

المحرقـه: )الّصواعـق ابنحجـرهیتمـی الّصفـوه:117/1]304/1[(؛ ابنجـوزی)صفـة سـوم/1044[(؛

یـخالخلفـاء:ص109  ص66]ص111[(؛عسـقانی)تهذیـبالّتهذیـب:141/7]128/7[(؛سـیوطی)تار

اسـتادعلـی روزگار: ایـن فـان
ّ
مؤل از و و264(؛ الخمیـس:258/2 یـخ )تار دیاربکـری ]ص151[(؛

القصـص:164/3(� )أحسـن فکـری

اهـلسـّنتحـراماسـت.سـخن نـزد تشـریق اّیـام روزۀ کـه اسـت آن تأّمـل ایـن سـبب

کهدرحّجتمّتعنیست،همیننظر ابوحنیفهوشافعیهمیناستومالکنیزدربارۀکسی

ـیتألیـفابنحـزم:28/7؛نیـلاألوطـار:353/4]294/4[( ابنعمـادحنبلـی)شـذرات
ّ
رادارد.)المحل

کـهپیامبـر؟ص؟بـهاوفرمـوده:›نـزدمـاافطـار کـهعثمـانگفتـه گویـد:»ایـن الذهـب:41/1]203/1[(

کـهپـسازناشـتا کـی گشـودنروزهنیسـت،بلکـهیعنـی:›نخسـتینخورا میکنـی.‹معنایـش

بـودنمیخـوری،نـزدمـاخواهـدبود.‹زیراویآنروزراروزهنداشـت؛چـراکهدردومینروزاّیام

تشریقکشتهشدوروزهداشتندراینروزجایزنیست.«
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بـوده،درتضـاد  راروزهدار  کـهآنروز بـاسـتایشموّرخـاندرحـّقعثمـان تأویـل ایـن

کشـته روز کهویدر اسـت.همۀاهلسـّنتازپیشـینیانوپسـینیانتاامروزهمداسـتانند

کـهاسـتادعلـیفکـری)أحسـنالقصـص:164/3(آوردهاسـت.نیـز شـدنشروزهداشـته؛چنـان

الّنهایه:182/7(درتضاداسـتکهآوردهاسـت: ایـنتأویـلبـاسـخنصریـِحابنکثیـر)البدایـةو

کـه گفتـهاسـت:›پیامبـر؟ص؟رادرخـوابدیـدم کـهعثمـان »ازطریـقابنعمـرروایـتشـده

کشتهشد.« گرفتوهمانروز کن!”‹پسویروزه فرمود:“ایعثمان؛نزدماافطار

نائلـهبنـتفرافصـه، کلیـببـاذکـرسـنداز همچنیـنایـنتأویـلبـاروایـتهیثـمبـن

از[1  پیـش روز ]یـک درآمـد، محاصـره بـه عثمـان »چـون نـدارد: سـازگاری عثمـان، همسـر

گـواراخواسـتو ایشـانآب از گرفـت.هنـگامافطـار کشـتهشـد،روزه کـهدرآن همـانروزی

گفتنـد:›ازهمـانچـاهفاضـاببنـوش!‹ویروزهاشرانگشـود.پـس آنـانبـهویندادنـدو

کـوزهایآببـهمـن گـواراخواسـتم. آنـانآب از سـحرگاهانهمسـایهایرابـردیـواردیـدمو

کـهبرایـتآوردهام.‹وینگریسـت  گـوارا گفتـم:›ایـنآبـیاسـت دادنـدومـنآنراآوردمو

کجـاخـوردی، گفتـم:›از گرفتـهام.‹ گفـت:›مـنروزه کـهسـپیدهبرآمـدهاسـت.پـس ودیـد

کـهمـنندیـدمکسـیآبوغذایـیبرایـتبیـاوَرد؟‹گفـت:›رسـولخدا؟ص؟رادیـدم حـالآن

کـهازهمیـنسـقفبـرمـنپدیـدارشـدودلـویآبدردسـتداشـتوفرمـود:“ایعثمـان؛

نوشـیدمتـااز فرمـود:“بیشتـربنـوش!”دیگـربـار بنـوش!”پـسنوشـیدمتـاسـیرابشـدم.بـاز

گـرباایشـان آنسرشـارگشـتم.سـپسفرمـود:“هـاایـنقـومبـهزودیبـهتـویـورشمیآورنـد2.ا

بـر گـررهاشـانسـازی،نـزدمـاافطـارمیکنـی.”‹پـسهمـانروز بجنگـی،پیـروزمیشـوی؛وا

الّنهایـه:183/7]204/7[( کشـتند.«)البدایـةو ویدرآمدنـدواورا

کـهبـه کـرد؛زیـرادرسندهاشـانیـاکسـیاسـت آری؛بـرایـندوحدیـثنیـزتکیـهنتـوان

کـهناشـناخته  کسـی یـا بـاخانـدانپیامبـردشـمنیمـیورزدو  طریقـۀمرجئـهفرامیخواَنـدو

1.اینافزودهرابرایهموارشدنمعناافزودیم.)م.(

گرفت.)ن.( کهاحتماال»یکّرون«درستاست.ترجمهبرایناساسصورت 2.درمتن»ینکرون«آمده
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کـهبـرعلـیامیرالمؤمنیـنسـتمراندنـد. گـروهسرکشـندهازحـق،  یـاکسـیاز وگمنـاماسـتو

پـسایـندوحدیـثنیـزهمچـونروایـتابنابیدنیـاباطـلهسـتندوسـخناهـلسـّنتدر

روزقتلـش،افتخـاریاسـتسـاختگیکـهصّحـتنـدارد؛زیرا بـودنخلیفـهدر بـابروزهدار

آنبهاینروایتهایباطِلساختۀغلوپردازاندرفضیلتهااست. استنادایشاندر

کر]تاریخمدینةدمشـق:450/39[وجزآندوازطریقمحّمدبنیونس 18.حاکموابنعسـا

کدیمـیابوالعّبـاسبصـری،ازهـارونبـناسـماعیلخـّزازابوالحسـنبصـری،ازقـّرةبـنخالـد

سدوسـیبصـریروایـتنمودهانـدکـهحسـنبصـریازقیـسبنعبـادبصرینقلنمودهاسـت:

»درروزجمـلحاضـربـودمکـهعلـی؟ضر؟ میگفـت:›بارخدایا!مندرپیشـگاهتـوازخونعثمان

بـراءتمیجویـم.روزیکـهعثمـانکشـتهشـد،عقـلازسـرمپریـدوازخـودبیخودشـدم.پس

چـونخواسـتندبـامـنبیعـتکننـد،گفتـم:“بهخداسـوگند!همانـاازخداشـرمدارمبـامردمی

بیعـتنمایـمکـهمـردیراکشـتندکـهرسـولخدا؟ص؟دربـارۀاوفرمود:"آیاازکسـیحیانـورزمکه

فرشـتگانازاوحیـامیورزنـد؟"”مـننیـزازخـداشـرمدارمکـهبـامردمبیعتنمایم،حـالآنکه

کشـتۀعثمـانبـرزمیـنمانـدهوهنـوزدفـننشـدهاسـت.پـسمـردمبازگشـتندوچـوناورادفـن

نمودنـد،دیگـربـارنـزدمنآمدندوخواسـتاربیعتشـدند.گفتـم:“بارخدایا!مـنازکاریکهدر

کـم.”سـپستصمیـمجّدیفرارسـیدوبیعتنمـودموچونمراامیرالمؤمنین پیـشدارم،بیمنا

گاه گویاقلبمشـکافبرداشـت؛وگفتم:“بارخدایا!داِدعثمانراازمنبسـتانتاآن خواندند،

کهخشـنودگردی.”‹_بنابرعبارتابنکثیر:_›چونمراامیرالمؤمنینخواندند،قلبمشـکاف

برداشـتودسـتکشـیدم.‹«)المسـتدرکعلـیالّصحیحیـنحاکـم:103/3]111/3[؛البدایـةوالّنهایـه:

)]216/7[193/7

کــهچنیــنســخنخنــدهآوریرایــاد کــمدرشــگفتنمیشــوید گویــد:آیــاازحا امینــی

بیهودگــی]وعیــب[ کتــابصحیــحمیشــماردواز زمــرۀاســتدراکشبــردو میکنــدوآنرادر

یافته،اّماچونآنرادرســتایش هایــشکریمانــهدرمیگــذرد؟شــایدذهبــیباطــلبودنشرادر
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تلخیصالمســتدرک[نیاورده  بــارۀآننگفتهوخاصــۀآنرا]در عثمــاندیــده،هیــچســخنیدر

ولــبفروبســته؛وآنچــهرادرقوطــیدانــشیــاتیــردانجهلــشدارد،ذخیــرهنمــودهتــاحدیِث

کــهدرفضیلتهــای »مــنشــهردانــشهســتموعلــیدروازۀآناســت.«وهمانندهــایآنرا

ــه گــریوهیاهــوب ــاغوغا ب ــۀصحیــحرســیده،باطــلانــگاردو گون ــه موالمــانامیرالمؤمنیــنب

کوتاهترنیســت؛ کــموذهبــی تاریخــشنیــزازحا مقابلــهبــاآنهــابرخیــزد.گامهــایابنکثیــردر

پسبرایاســتداللبرآنچهدرســرکوبحقوســامانبخشــیدنباطلخوشــایندشافتاده،

کتــاب)266/5(وضمــنزنجیــرۀدروغگویــان   بدیــنخبرهــااســتنادمیکنــد.مــادرهمیــن

ــم کدیمــیآوردی ــنیونــس ــدب نقــدمحّم ــارهایازســخنانحافظــانرادر وحدیثســازان،پ

بــهپیامبــر؟ص؟نســبتمــیدادهوبیــشاز1000حدیــثســاخته کــهویحدیــثمیســاختهو

ــارۀاومیگســتریم: ب کنــونســخنرادر اســت.ا

بـارۀمحّمـدبـنسـنانومحّمـدبن کـهدر ابـوداوودبـناشـعثشـنیدم گویـد:»از آجـری

»ابـوداوود گویـد: ابنتّمـار رایکسـرهدروغگـومیدانسـت.« وآندو یونـسسـخنمیگفـت

سجسـتانیتنهـادروغگـوبـودندوتـنراآشـکارابیـاننمـود:کدیمـیوغامخلیل.«ابوسـهل

قّطـانگفتـهاسـت:»موسـیبـنهـارونازشـنیدنحدیـثکدیمینهـیمینمـودومیگفت:

پـدرمدرمجلـسمحّمدبنقاسـماسـدی کـرداز کـهاّدعـا ›اوبدیـنشـیوهبـهمـننزدیـکشـد

کـهپـدرمهرگـزازمحّمـدبـنقاسـماسـدیحدیـثنکـردهاسـت.‹« حدیـثنوشـته؛حـالآن

کـهپـردۀکعبهرادردسـتگرفتـه،میگفـت:»بارخدایا!تو نیـزازموسـیبـنهـاروننقـلشـده

گویـد:»کدیمـی  کدیمـیدروغگـواسـتوحدیـثمیسـازد.«شـاذکونی کـه گـواهمیگیـرم را

گفتـهاسـت:»روزینـزدقاسـم بـرادرشوپسـرشخانـداندروغگویاننـد.«ابوبکـرهاشـمی و

گذشـت  کدیمـی کتابـشحدیثـیاز بودیـمواومسـندابوهریـرهرابـرمـامیخواْنـد.در  مطـّرز

روایتمینمود، واوازخواندنشخوددارینمود.محّمدبنعبدالجّبارکهازکدیمیبسیار

کـهآنرابخوانـی.‹اوسـر بـهسـویاورفـتوگفـت:›ایشـیخ!دوسـتمـیدارم برخاسـتو

)427(
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ازویشـکایتمیکنـم  و رامؤاخـذه او قیامـت،  روز  گفـت:›درپیشـگاهخـدادر و  بـاززد

ومیگویم:“همانااینبررسولخدا؟ص؟ودانشوراندروغمیبست.”‹«

گویــد:»کدیمــیمّتهــمبــهحدیثســازیاســت؛  داَرُقْطنــی]الضعفــاءوالمتروکــون:ص351[

گاهنیســت.«ابنحّبــان کــهازحــالاوآ گفتــه بــارۀویبــهنیکــیســخن کســیدر وتنهــا

از1000  بیــش وشــاید گفتــهاســت:»ویحدیــثمیســاخت المجروحیــن:312/2[ ]کتــاب

بــهافــرادثقــهنســبتدادهباشــد.«ابنعــدّی]الکامــلفــیضعفــاءالّرجــال: حدیــثســاختهو

کــههرگــزندیــده،اّدعــایروایــت گویــد:»اومّتهــمبــهحدیثســازیاســتوازکســانی ]292/6

گفتــه،او اوحدیــث کــهاز کــردهاســت.عمــوماســتادانمــاروایــتازویراردنمودهانــدوهــر

الّرجــال: نیــزابنعــدّی]الکامــلفــیضعفــاء تــاشــناختهنشــود.«1 بــهجــّدشنســبتداده را

ابنعمــرحدیثــیباطــلروایــت نافــع،از ابنعــون،از ازهــر،از گفتــهاســت:»کدیمــیاز ]294/6

کــهحدیــثمیســاختوروایتهــاینشــنیدهرااّدعــامینمــود،بــرایخویــش بــاآن کــردهو

افــرادضعیفــی روایــتنمــودناز اســتادانیســاختهبــود.ابنصاعــدوعبــداهللبــنمحّمــداز

فراوانــی ســبب بــه کــه کدیمــی از مگــر نمیزدنــد، ســر بودنــد، نوشــته را حدیثشــان کــه

مــورد کــهدر گــرهمــۀروایاتــیرا اوروایــتننماینــد.ا روایتهــایبــسزشــتوناهنجــارش،از

بــهناحــقاّدعــایروایــت آمــدهو وزشــتبــهشــمار آنهــابــهویاعتــراضشــدهوناهنجــار

کــمابواحمــد کــرده،یــادنمایــم،ســخنبــهدرازامیکشــد.«حا یــاجعــل کردنشــانرانمــودهو

گفتــهاســت:»کدیمــیحدیــثمعتبــرنــداردوابنســاعدوابنعقــدهاورامــردوددانســتهاند.

اوحدیــثشــنیده،اّمــاآنراروایــتننمــودهاســت.شــماریازپیشــوایانحدیــث خزیمــهاز
گفتهاند.«2 بارۀویبد نیزدر

گــون گونا ســیوطی)الللــئالمصنوعــه]264/3و402[(شــماریازاحادیــثدرزمینههــای

ســاختگی  حدیثهــا ایــن کــه نمــوده حکایــت حافظــان از و آورده کدیمــی طریــق از  را

کدیمرایادنمیکند. کماورابالقبقرشیمیآوَردونسبتشبه کهحا 1.بههمینسبباست

کتاب)266/5(بنگرید. 2.بهتهذیبالّتهذیب)539/9]475/9[(ومأخذهاییادشدهدرهمین

)428(



489 زنجیرۀحدیثهایساختگیدربارۀماجرایخانۀعثمانوپاکوبیگناهشمردنوی؛وتأّملیدرآنها

گویــاخــودویهمــۀســخنشدرآن کدیمــیدروغگــویحدیثســازهســتند.اّمــا وبرســاختۀ

یــخالخلفــاء)ص110]ص152[(همیــنحدیثدروغراباحذفســندآورده  جــاراازیــادبــردهودرتار

کــمبــاذکــرســندروایــتکــردهوصحیحشــمردهاســت.«آیاآنســخنان وگفتــهاســت:»آنراحا

کدیمــی،هنــگامبرشــمردنفضیلتهــایعثمــانپیــشچشــمســیوطینبــودهیــا درنقــدورّد

کــههرگونــهدروغوحدیثســازیراروامیســازد؟ فضیلتهــایویحســابدیگــریدارد

یــدهوآنراصحیــحنشــمرده؛ونمیتــوان کــمدربــارۀایــنحدیــثدروغســکوتورز وانگهــیحا

تنهــابدیــنســببکــهآنرادرالمســتدرکعلــیالّصحیحیــنیــادکــرده،]موجب[صحیحشــمردن

کــهبــهصّحتــشتصریــحنمایــد. ویدانســت،بــیآن

واّماپسازهمۀاینها،رأیموالمانامیرالمؤمنین،همچوندیگرصحابه،دربارۀعثمان

روشناست.همیننشانمیدهدکهسخناِنبستهشدهبهاوباطلاست.آیاخندهآورنیست

کهوی_صلوات اهلل علیه_گفتهباشد:»روزقتلعثمان،عقلازسرمپرید....«؟

گامـی کرامـتآنمـرد کاشآنحضـرت؟ع؟بـهجـایایـنسـخن،بـرایحفـظاحتـرامو

کفننمایندوبروینماز برمیداشـتوفرزندانوبسـتگانشرافرمانمیدادتااوراغسـلو

کرسـیخافـت، کاشپـسازنشسـتنبـر گورسـتانمسـلمانانبـهخـاکسـپارند! نهنـدودر

یـادمینمودیابرمـزارشحضورمییافت  او بـهنیکـیاز برایـشمجلـسسـوگبرگـزارمیکـردو

یـارتقبـرمسـلمانانرا بـرتربتـشفاتحـهایمیخواْنـدوسـّنتهایشـرعیرسـیدهبـرایز و

کـهمراعاتـشواجـباسـت، کـهحقوقـیبـزرگ کـداممسـلمانیافـتشـود بـهجـایمـیآوْرد!

نداشـتهباشد؟

یـد؛همـان کنـد،سـکوتمیورز بـارۀویمیپرا رادر گـوار کـهسـخنهاینا  کاشآنروز

کـههـردوپهلـوی کـهسـومینبرخاسـت،درحالـی گفـت:»تـاآن کـهدرحضـورجمـع  روز

ِپِهـنگاهدررفتوآمدبـود.قبیلهاش و  خـودرا]ازپرخـوری[برآمـدهسـاختهبـودومیـانآخـور

کـهبااشـتهایتمام ]=بنیامّیـه[نیـزبـاویبـهخـوردنمـالخـداپرداختنـد،همچـونشـتری

315/9
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کردارشبهقتلشانجامید  گسسـتو گیاهبهاریرابخورد؛تاسـرانجامریسـمانتابیدهاش

وپرخـوریوشـکمبارگیاشاورابـهسـردرافکنـد.«

بیعتـشضمـنخطبـۀخویـشگفـت:»هـاهرچهعثمانبخشـیده  ونیـزدردومیـنروز

کـردهباشـد،بـهبیـتالمـالبازمیگـردد؛زیـراهیـچچیـزنمیتوانـدحـّق مـالخـداعطـا واز

کنده کـهَمهرزنانگشـتهودرسـرزمینهاپرا گـربینـم ]دیریـنو[پیشـینراازمیـانَبـرد.حّتـیا

شـده،آنرابـهحـالخویـشبازخواهـمگرداْنـد....«

ازیکدیگـرخشـنود ومـروان »تـو قـرارنمیگرفـت: یـارویوی رو ایـنسـخنش بـا کاش

کنـد!َمثـلتـوهماننـدشـترهـودجدار کـهازدیـنوعقلـترویگردانـت گاه نگردیـد،مگـرآن

کـههـرجـایخواهنـد،آنراَبرنـد.« اسـت

گاه گرفتنـد،آن کـهبـرایخـداخشـم کاشبـهمصریـانچنیـننمینوشـت:»بـهمردمـی

گشـتوسـتم،سـراپردۀخویـشرابـرسـرنیـکان  اونافرمانـیوحّقـشتبـاه  کـهدرزمینـشاز

کـهبـدانعمـلشـود   وبـدکارانومقیمـانومسـافرانافراشـتوهیـچمعروفـینمانـدهبـود

کهازآناجتنابشود.« گرددومنکرینماندهبود ومایۀآسایش

بـودم؛نـهبـدانفرمـان آنبیـزار نـهاز کاشنگفتـهبـود:»مـننـهقتلـشرادوسـتداشـتمو

نـهنهـیکردم؛نـهمراخوش آننهـینمـودم.«یـانگفتـهبـود:»مـننـهفرمـاندادمو نـهاز دادمو

افتادونهآزردهامنمود.«

کـهمـن گفـت:›کسـی کـهاورایـارینمـود،نتوانـد کاشدرخطبـهاشنگفتـهبـود:»هـر

یاریاودسـتکشـید،نتواندگفت:›کسـی کـهاز یـم،یـاریویراوانهـاد.‹وکسـی او بهتـراز

کـرد.‹« کـهبهتـرازمـناسـت،اورایـاری

گسـیل کاشبـاایـنسـخنشبـرفـرازمنبـر،یارانـشرابـراینبـردبـاخونخواهـانعثمـان

نمیکـرد:»ایزادگانمهاجـران!بـهسـویکسـانیحرکـتکنیـدکـهبـرایخونخواهـیباربرداِر

گناهان،میجنگند.«

)430(
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کاشچـونحبیـبوشـرحبیلبـهاوگفتنـد:»آیـاگواهـیمیدهـیکـهعثمـانمظلومانه
کشـتهشـد؟«چنینپاسـخنمـیداد:»ایـنرانگویم.«1

کاش...! کاش...؛

بسـیارشـگفتاازایـنسـخنعلـی_صلـوات اهلل علیـه_کـهچـوناوراامیرالمؤمنیـنخواندنـد،

که گفت:»قلبمشـکافبرداشـت.«چراقلبوی_صلوات اهلل علیه_شـکافبرداشـت،حالآن

ایننامگذاریتازهنبودورسولخدا؟ص؟اوراچنیننامیدهوازخدایتعالیوجبرئیل؟ع؟این

کردهوآنروزقلبششکافبرنداشتهبود؟بهتصریحپیامبرامین،علی نامگذاریراحکایت

وا«نازل م�ن
آ
�ن ا �ی �ن

ّ
ها ال ّ ا ا�ی ازهمـانآغازیـنروز،امیرالمؤمنیـنبـودوخداونـدهیـچآیـهایبـاخطـاب»�ی

نفرمـود،مگـرآنکـهعلیسـرکردهوامیرآنایمـانآورندگانبود.2

19.ابنســعد)الّطبقــاتالکبــرٰی:47/3]68/3[(ازمحّمــدبــنعمــر،ازعمــروبــنعبــداهلل

ابنلبیبــه بــنعنبســةبــنعمــروبــنعثمــان،ازمحّمــدبــنعبــداهللبــنعمــروبــنعثمــان،از

کــهجایــی کــهچــونعثمــانبــنَعّفــانبــهمحاصــرهدرآمــدهبــود،ازدریچــهای روایــتنمــوده

گفتنــد: گفــت:»آیــاطلحــهدرمیــانشــماهســت؟« گشــتو فرازیــنقــرارداشــت،مشــِرف

ــان ــهچــونرســولخدا؟ص؟می ک ــی ــامیدان ــتســوگندمیدهــم!آی ــهخدای گفــت:»ب »آری.«

نمــود؟« پیونــدبــرادریبســت،میــانمــنوخــودشپیونــدبــرادریبرقــرار مهاجــرانوانصــار

گفتــی؛ کــهچــراچنیــن کردنــد گفــت:»بــهخــداســوگند!آری.«بــاطلحــهچــونوچــرا طلحــه

گواهــیندهــم؟« گفــت:»عثمــانمــراســوگنددادهومــنایــنماجــرارادیــدهام.آیــابــهآن

راویان سند
1.محّمدبنعمرواقدی.بهشرححالویدرمیزاناإلعتدال)110/3]662/3[(بنگرید.

اودرفرهنگنامههـانیافتـم؛شـاید 2.عمـروبـنعبـداهللامـوی،نـوادۀعثمـان.نامـیاز

نامـشبـرایفریبـکاری،پنهـانشـدهباشـد.

کتاب)81/7؛287/8؛69/9و70و72و74و172و174(گذشت،بنگرید. 1.بهآنچهدرهمین

کتاب)87/8و89(آوردیم،بنگرید. 2.بهآنچهدرهمین
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یـخالکبیـر:مج139/1[گوید:»نزد 3.محّمـدبـنعبـداهللامـوی،نوادۀعثمـان.بخاری]الّتار

گفتـهاسـت:»او ویحدیثهـایعجیـبوغریـبوناپذیرفتنـییافـتشـود.«ابنجـارود

بـاردیگـرویرا اوراثقـهشـمردهو کـهحدیثـشرانمیپذیرنـد.«نسـائییـکبـار کسـیاسـت

غیـرقـویخوانـدهاسـت.بنگریـدبـه:تهذیـبالّتهذیـب:268/9]239/9[�

بـن محّمـد نامـش کـه وی بـارۀ در گفتهانـد. نیـز ابنابیلبیبـه را او کـه ابنلبیبـه .4

نـدارد.«داَرُقْطنیاو یـخ:189/3[گویـد:»حدیثـشاعتبار عبدالّرحمـاناسـت،ابنمعیـن]الّتار

اإلعتـدال:89/3  )میـزان اسـت. شـمرده قـوی غیـر را وی دیگـر کسـی و خوانـده راضعیـف

نـهدرجریـانمحاصـرۀعثمـانحضـور ]618/3[؛تهذیـبالّتهذیـب:301/9]268/9[( وانگهـیاو

کـرده؛پـسحدیثـشازعثمـانوعلـیوسـعدبـه نـهازهیـچیـکازصحابـهروایـت داشـتهو

یـانهمطبقـۀ گونـۀمرسـلاسـت.اوازسـعیدبـنمسـّیبوعبـداهللبـنعمـروبـنعثمـانوراو

بـهگونـۀمسـتقیمروایـتمیکنـد.پـسایـنخبرمرسـلاسـتوخودابنسـعدبهخوبی آندو

ایندسـت،برهیچکسپوشـیدهنیسـت،خواهآن کـهبطـانحدیثـیسـاختگیاز میدانـد

خبررامرسلبیاوَردوخواهمسند!

کهپیشـوایانحدیثوحافظانوتاریخنویسـان آیاسـازندۀاینخبرخندهآورنمیداند

کسـیجـز گرفتـنمیـانمهاجـرانوانصـار، بـرادر روز کـهرسـولخدا؟ص؟در اّتفـاقنظـردارنـد

پسـرعمویشعلـیبـنابی طالـبرابـرادرخویـشنسـاخت؟پـسازتصریـحقـرآنعزیـزبهاین

کـهخداونـد کـهعلـی_سـالم اهلل علیـه_جـانپیامبـرپـاکاسـتوآندوازخاندانـیهسـتند

ایشـانزدودهوتطهیرشـاننمـودهونیـزوالیـتاوهمـراهوالیـتخـداورسـولش پلیـدیرااز

اثبات آمـده1،ایـنمطلبـیاسـتکـهمقتضـایبررسـیوتأّملاسـت.نیزچنیناسـتپـساز

کـهعلـی_سـالم اهلل علیـه_درفضیلتهـاهمردیـفپیامبـربـزرگودرروحّیـاتهمانندوی  آن

ودرصفـاتوخویهـاهمسـاناووهمتـایویدرمیـاناّمتـشاسـت؛چنـانکهدرسـخن

کتاب)47/2؛156/3-167(گذشت،بنگرید. 1.بهآنچهدرهمین

317/9
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یـاضالّنضـره:164/2]107/3[(ونیـزبـهتصریـحخـودآنحضـرت؟ص؟  رسـولخدا؟ص؟رسـیده)الّر

بغـدادی:12/7؛ خطیـب بغـداد یـخ )تار اسـت بـدن بـا سـر رابطـۀ منزلـۀ بـه وی بـا علـی  رابطـۀ

دمیاطـی:56/2  المـراِم نیـل شـرح فـی األنـام وبهجـة الظـام الّنضـره:162/2]105/3[؛مصبـاح یـاض الّر 

کـه ]135/2[(ونیـزنسـبتشبـاویهمچـوننسـبتپیامبـربـاپـروردگارخویـشاسـت؛چنـان

یـاضالّنضــــره:163/2]106/3[(�و گشـته)الّر ابوبکـــرروایـت پیامبــــر(از گونـۀمرفــــوع)=از بـه

کهازپیامبر؟ص؟  گانه؛چنان همچنینآندوازیکدرختندومردمدیگرازدرختهایجدا

بـارۀاورسـیدهاسـت:»تـواز مرسـولخدا؟ص؟در
ّ
کـهسـخنمسـل گشـته1وهمـواسـت روایـت

کـهپیامبـر؟ص؟نسـبتویبـاخویـشرابـهمنزلـۀ تـوام.«2وهمـواسـت مـنهسـتیومـناز

نسـبتهـارونبـاموسـیقـراردادوازآنچـهخداونـدویـژۀاوسـاخته،جـزمقـامنبـّوتچیزی
رااستثناننمود.3

کتـاب)112/3-125(پیرامـونآن گرفتـناسـت،درهمیـن حدیـثبـرادر کـهحـِقّ چنـان

ممیـانپیامبـربـزرگوبرادرش
ّ
بـارۀبـرادرِیمسـل پژوهـشنمودیـمودرآنجـا50حدیـثرادر

کـهمـابدانهادسـتیافتهایم. امیرالمؤمنیـنیـادکردیـم.البّتـهاینهـاحدیثهایـیهسـتند

یـدذهلـیوجابـربنعبداهلل  ازطریـقعمـروانـسوابنابیاوفـیوابنعّبـاسومحـدوجبـنز

وجـزایشـان،درخبـرصحیـحازرسـولخدا؟ص؟رسـیدهاسـت:»تـو ابـوذر وعامـربـنربیعـهو

برادرمندردنیاوآخرتهستی.«

ایـنافتخـارهماننـددیگـرافتخـاراتبازمانـدهبـرایامـام_صلـوات اهلل علیـه_،هواپرسـتانرا

1.بهخواستخدایتعالی،اینروایتباعباراتومأخذهایشیادخواهدشد.

کتـابالمناقـب)219/5]1357/3[(؛مسـنداحمـد)204/5و256]265/6و489[(؛سـنن 2.صحیـحالبخـاری
الِترِمـذیدرالمناقـب)213/2]593/5[(؛خصائـصامیرالمؤمنیـن؟ع؟تألیـفنسـائی)ص20و24و36]ص86-
یـخبغـدادخطیـببغـدادی)140/4(؛وبنگریـدبـه:آنچـهدر الّسـننالکبـرٰی)127/5و148و169(؛تار 87[(ودر

کتـاب)338/6-350(گذشـت. همیـن

»صحیـح«  کتابهـای در طریقهـایصحیـح بـه حدیـث پیشـوایان یافتـه، نـام منزلـت حدیـث کـه را خبـر ایـن .3 
و»مسند«آوردهاند.

318/9
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سـنگینافتـاده؛پـسدربرابـرآن،گاهدروغـیدربـارۀبرادریابوبکربارسـولخدا؟ص؟سـاختهاند1 

وگاهروایـتآوردهانـدکـهپیامبـر؟ص؟میـانخـودوعثمـانپیونـدبـرادریبسـتوگاهنیـزچنیـن

روایتسـاختهاندکهرسـولخدا؟ص؟میانعلی؟ع؟وعثمانپیوندبرادریبرقرارنمود.)الّریاض

الّنضره:17/1]43/1[(راویانزشتپیشـهمیدانندکهرسـولخدا؟ص؟درنخسـتینبارکهدرمّکه

پیونـدبـرادریبسـت،ابوبکـررابـاعمـربـرادرنمـود2؛درپیمـانبـرادریکهمیانمهاجـرانوانصار

درمدینـهبسـت،میـانابوبکـربـاخارجـةبـنزیـدانصـاریبـرادریبرقـرارنمـود3؛درپیونـدمّکـه،

میـانعثمـانوعبدالّرحمـانبـنعـوف4؛ودرپیمـانمدینـه،میانعثمـانواوسبـنثابت5!

پـسعثمـانهرگـزبدیـنسـخندروغسـوگندندهدوطلحهآنچهراندیـده،اّدعانکند 

بـهراسـتیازصحابـۀعـادل  گـرایـندو گواهـیندهـد،ا گـواهبـوده،  وبـهخـافآنچـهخـود

ومژدهیافتـگانبـهبهشـتبـودهباشـند.حکـمایـناّدعاهـارامیتوانیـدازحدیـثصحیـح

کـهگفتهاسـت:»منبندۀخداوبرادررسـولش یابیـد رسـیدهازموالمـانامیرالمؤمنیـن؟ع؟در

کـهدروغگـوباشـد.«ایـنخبـرراابنکثیـر کسـیایـناّدعـارانکنـد،مگـرآن هسـتموجـزمـن

گفتـهاسـت:»ازچنـدوجـهرسـیدهاسـت.«نیـز الّنهایـه:335/7]371/7[(آوردهو )البدایـةو

گویـد:»آنراازچنـدوجـهروایـتنمودهایـم.«6ایـنسـخنامیرالمؤمنیـنبـهاسـتناد ابنحجـر

گـر تـوام.پـسا کـهبـهویفرمـود:»تـوبـرادرمـنهسـتیومـنبـرادر گفتـاررسـولخدا؟ص؟بـود

کتاب)111/3(بنگریدونیزبهاإلصابه)357/1(کهآنراضعیفشمردهاست. 1.بههمین

]264/1[؛ 199/1 األثـر: عیـون ]277/2[؛ الغابـه:221/2 سـد
ُ
أ ]94/30[؛ دمشـق:90/6 مدینـة یـخ تار بـه: بنگریـد .2

البخـاری:217/7]271/7[� بشـرحصحیـح البـاری فتـح و24[؛ 23/1[ و17 الّنضـره:15/1 الّریـاض

3.بنگریدبه:السیرةالّنبوّیهتألیفابنهشام:124/1]151/2[؛البدایةوالّنهایه:226/3]277/3[؛عیوناألثر:201/1 
]266/1[؛الّریاضالّنضره:16/1]23/1[؛فتحالباریبشرحصحیحالبخاری:216/7و218]271/7[�

یـخمدینـةدمشـق:90/6]254/35[؛عیوناألثر:199/1]264/1[؛الّریـاضالّنضره:15/1و17]23/1  4.بنگریـدبـه:تار
و24[؛فتـحالبـاریبشـرحصحیحالبخـاری:218/7]271/7[�

5.بنگریـدبـه:السـیرةالّنبوّیـهتألیـفابنهشـام:125/5]151/2[؛البدایـةوالّنهایـه:227/3]278/3[؛عیـوناألثـر:
�]23/1[ 16/1 الّنضـره: الّریـاض ]266/1[؛ 201/1

کتاب)121/3(بنگرید. 6.تهذیبالّتهذیب)337/7]296/7[(.نیزبههمین

319/9
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گـرکسـیبـاتـواحتجـاجکنـد_بگو:›مـنبندۀ کسـیبـاتـوبـهمخالفـتبرخیـزد_ودرعبارتـی:ا
خداوبرادررسولشهستم.‹پسازتودیگریایناّدعارانکند،مگرآنکهدروغگوباشد.«7

گسـتاخیبـرایـنفضیلـتبلنـدراکامـًاگشـود،عمـربـنخّطاب نخسـتینکسـیکـهدِر

بود.آنروزکهصاحباینفضیلتراهمچونشـترمهاردربینی،برایبیعتمیکشـاندند،

گـربیعـتنکنـم،چـهشـود؟«آنـانگفتنـد:»آنگاه،بـهخدایـیکهمعبـودیجزاو ویگفـت:»ا

گفـت:»آنگاه،بنـدۀخـداوبـرادررسـولشرامیُکشـید!«و گردنـترامیزنیـم.«واو نیسـت!
عمـرپاسـخداد:»بنـدۀخداهسـتی؛اّمـابرادررسـولش،نه!«8

مـنبـابیـانحکـممخالفـتعمـربـاآنبـرادرِیثابتگشـتهازطریقسـخنهایصریح

ودرحضـور آنروز کـهخـودنیـزدر مؤّکـد،عواطـفراجریحـهدارنمیسـازم؛همـانسـخنی

کهحّجتآوریموالمانامیرالمؤمنین همگانازپیامبربزرگشنیدهبود.اّماخوبمیدانم

گرکسـیباتو کـهاندکـیپیشتـرگذشـت:»پـسا بـهاسـتنادهمـانسـخنرسـولخدا؟ص؟بـود

گـوش بـرادررسـولشهسـتم.‹«آیـاایـنسـخننیـزبـه مخالفـتنمـود،بگـو:›مـنبنـدۀخـداو

یـاروگشـتوایـنراانـکارنمود؟مـنندانم! بـازهـمبـدانسـختیبـاویرو عمـررسـیدهبـودو
گـر از آنـان روی بگردانـی هرگـز زیانـی  کـن یـا از آنـان روی بگـردان، و ا گـر نـزد تـو آینـد میانشـان داوری  »پـس ا
کـه خداونـد دادگـران را  کـن، زیـرا  کنـی بـه عـدل و داد میانشـان داوری  گـر داوری  بـه تـو نتواننـد رسـانید؛ و ا

دوست دارد.«]مائده/42[

ســعید بــن مصعــب طریــق از ]365/6 الّرجــال: ضعفــاء فــی ]الکامــل ابنعــدّی .20

بــهنحــومرفــوع زبیــر؟ضر؟  از بهــّی، از بــنداوود، وائــل از بــنیونــس،  مصیصــی،ازعیســی

ناتــوان بــهبعــدهیــچمــردقریشــیدســتبســته]و امــروز کــردهاســت:»از پیامبــر(روایــت )=از

گــرچنیــننکننــد،بــهســربریدنــیهمچــونســر کشــتهنشــود،مگــرقاتــلعثمــان؛وا ازدفــاع[

گوســفندبشــارتتانبــاد!« بریــدن

کتاب)115/3(آوردیم،بنگرید. 7.بهآنچهپیشتردرهمین

کتاب)78/7(گذشت،بنگرید. 8.بهآنچهدرهمین
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از حدیـث دو بـا همـراه را ایـن )]119/4[ اإلعتـدال:172/3 )میـزان ذهبـی گویـد: امینـی

زشـت  حدیثهـای جـز چیـزی »اینهـا اسـت: گفتـه و آورده سـعید بـن مصعـب  طریـق

و]مایۀ[باومصیبتنیستند.« وناهنجار

ثقـه افـراد  از  ناهنجـار و زشـت بـس حدیثهـای »مصعـب اسـت: گفتـه ابنعـدّی

گزیـد  کـهدرمّصیصـه2سـکنا مـردمحـّران1بـود  مـیآوَردوآنهـاراتحریـفمیکنـد.ویاز

کـهضعفدرآنهاآشـکاراسـت.«ابنحّبـان]الّثقات: وجـزآنچـهیـادشـد،نیـزروایاتـیدارد

175/9[گویـد:»ویبـهقصـدفریـب،پنهانـکاریمینمـود.«صالـحبـنجـزرهگفتهاسـت:»او

پیرمـردیاسـتنابینـاکـهنمیدانـدچـهمیگوید.«)لسـانالمیـزان:43/6]51/6[(

نیزدرسنداینخبرعیسیبنیونسقرارداردکهداَرُقْطنیاوراناشناختهخواندهاست.

همچنیندراینسند،بهّیجایداردکههمانعبداهللابومحّمدغاممصعببنزبیر

استکهروایتشاززبیرصحیحنیست؛بلکهازعبداهللبنزبیرروایتمینماید.ابوحاتمدر

العللومعرفةالّرجالگوید:»بهبهّیاحتجاجنتوانکردوحدیثشپریشاناست.«

21.ابوُنَعیـم)حلیـةاألولیـاء:57/1(ازطریـقحامـدبـنآدممـروزی،ازعبـداهللبـنمبـارک،

کرده ابوموسـیاشـعریروایت ابوعثماننهدی،از ازسـفیان،ازعثمانبنغیاثبصری،از

کـهمـردیآمدوخواهانگشـودن اسـت:»دریکـیازآنبسـتانهاهمـراهرسـولخدا؟ص؟بـودم

کهبرویخواهدرفت، رابهرویویبگشـاواورابهسـبببایی درشـد.پیامبرفرمود:›در

گفـت:›تنهـا کـهاوعثمـاناسـتوآنخبـررابـهویدادم.او بـهبهشـتبشـارتده!‹دیـدم

ازخداامیدیاریدارم!‹«

گویـد:آیـاابوُنَعیـم،سـازندۀایـنسـخندروغ،حامـدبـنآدم،رانمیشناسـدیـا امینـی

یـدندرفضیلتهـابـراووقومـشروامـیدارد همـۀپیـداوپنهـانویرامیدانـد،اّمـاغلـّوورز

1.ازروستاهایحلب.]بنگریدبه:معجمالبلدان:236/2[�

کیهوروم.]بنگریدبه:معجمالبلدان:114/5[� 2.شهریبرساحلجیحاندرمرزشاممیانانطا

320/9
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کـههـردروِغسـاختهشـدهایدرفضیلـِتبـهخافـترسـیدگانبـاانتخـابقانونـی]=غیـر

کـههرگـزدنیـاآنراصحیـحندانسـتهاسـت! کننـد؛دروغـیسـاختهشـده االهـی[راروایـت

کــه کســیچــونابوُنَعیــمپوشــیدهمیماَنــد،حــالآن چگونــهحــالحامــدبــنآدمبــر

جوزجانــیوابنعــدّی]الکامــلفــیضعفــاءالّرجــال:461/2[ویرادروغگــوشــمردهاندواحمــد

اســت؟ دانســته بــهحدیثســازی یافتــگان زمــرۀشــهرت  در را علــیســلیمانیوی بــن

کــهاوراحامــدبــن گفتــم:›نــزدمــااســتادروایتــیاســت گویــد:»بــهابنمعیــن ابــوداوودســبخی

کنــاد!‹«)میــزاناإلعتــدال:208/1  گفــت:›اودروغگــواســت؛خدایــشلعنــت گوینــد....‹ آدم

]447/1[؛لســانالمیــزان:163/2]206/2[(

بـهبهشـتبشـارتیافتـهووعـدۀبهشـتازسـویپیامبـر،مـورد گـرعثمـان وانگهـیا

مّکـهاظهـار کـهدر کـههمـانکسـیباشـد یـد تصدیقـشبـود،دیگـردرجـانخـودبیـمنمیورز

کـهدرخبـر کـهنیـمعـذابزمینیـانبـراواسـت؛چنـان الحـادمیکنـدوپیامبـر؟ص؟خبـرداده

گذشـت! صحیـحازاحمـد

کهخطیبآورده؛وآنچنیناست: این،خبراستهزاآمیزیاست شگفتتراز

یــخبغــداد:157/8(ازطریــقحســینبــنحمیــدبــنموســی 22.خطیــببغــدادی)تار

ــن اســماعیلب ــنمیمــونبغــدادی،[1از ــنمبــارکبغــدادی،]ازعبــداهللب ــادب َحّم عّکــی،از

کــهپیامبــر؟ص؟بــر گاهنشــد ابنجریــج،ازعطــاء،ازجابــرروایــتنمــودهاســت:»هیــچ امّیــه،از

گفتــه گویــد:»داَرُقْطنــی گویــد:›عثمــاندربهشــتاســت.‹«وی کــه فــرازمنبــررود،مگــرآن

ــه،از ــنامّی اســماعیلب ــنمیمــون،از ــنمبــارک،ازعبــداهللب ــادب گفــتَحّم اســت:›چنیــن

از تیمــی، بــنعبیــداهلل یحیــی بــن اســماعیل روایــت  از تنهــا ایــنحدیــث  و ابنجریــج.

ابنجریــجشــناختهمیشــود.‹وخــداداناتــراســت.«ذهبــی)میــزاناإلعتــدال:281/1]599/1[( 

گوید:»اینخبرصحیحنیست.«بنگریدبه:لسانالمیزان:353/2]429/2[�

1.افزایشازاصلمأخذاست.)غ.(
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کـهچنیـنسـخنسفسـطهآمیزیرا گویـد:آیـاازخطیـبدرشـگفتنمیشـوید امینـی

کـه کـهشـیوۀاودرشـمردنفضیلتهـایکسـانیاسـت بـاایـنسـندناهمـوارمـیآوَردوچنـان

دوستیشـانکـوروکـرشنمـوده،لـبفرومیبنـددوحـالراویانـشرابازنمیگویـد؛اّمامیبینید

کهدرروایاتمناقبآلاهلل_صلوات اهلل علیهم_بهرّدوتأییدونقدوموشکافیبسیارمیپردازد؟

بــارۀ کــهدر کســیچــونخطیــب،ایــنســخنمســلمةبــنقاســمپوشــیدهمانــده آیــابــر

گمنــام  ــنمبــارِک ــادب ــاوجــودَحّم گفتــهاســت:»ویناشــناختهاســت.«؟آی  حســینعّکــی

ایــنســند، وناشــناخته)میــزاناإلعتــدال:281/1]533/1[؛لســانالمیــزان:353/2]429/2[(در

بــارۀعبــداهللبــنمیمــونبــراوپوشــیدهاســت: بــرایویاهّمّیــتنــدارد؟آیــاســخناینــاندر

کــهحدیــثاوراغیرقابــلحفــظونگهــداریشــمرده؛ابوزرعــه یــخالکبیــر:206/5[ بخــاری]الّتار

کــهحدیــثوی ِترِمــذی کــهحدیثــشراسســتخوانــده؛ابوحاتــم]الجــرحوالّتعدیــل:172/5[و

کــه رابــسزشــتوناهنجــاردانســتهاند؛ســخنابنعــدّی]الکامــلفــیضعفــاءالّرجــال:187/4[

گفتــۀنســائی]کتــابالضعفــاءوالمتروکیــن: عمــومآنچــهویروایــتنمــوده،پذیرفتــهنگشــته؛

گفتــه کــه کــهاوراضعیــفشــمرده؛نیــزایــنســخنابوحاتــم]کتــابالمجروحیــن:21/2[ ص150[

کنــد  افــرادثقــهروایــت اســت:»متــنحدیثهایــیرابــهســندهایدیگــرچســباَندوآنهــارااز

ــا کــم:»همان ــداناحتجــاجنگــردد.«؛وســخنحا روایــتحدیثــیتنهــاباشــد،ب وهــرگاهدر

گفتــۀابوُنَعیــم:»ویحدیثهــایبــسزشــت  ویحدیثهــایســاختگیروایــتنمایــد.«؛و

کردهاست.«)تهذیبالّتهذیب:49/6]44/6[(؟ روایت وناهنجار

کهاسـماعیلبنامّیۀعبشـمیاموی،پسـرعمویعثمان، یاخطیبراخوشنمیافتد

بارۀپسـرعمویخود،خلیفه،سـاختهاسـت؟ کـهاینروایترادر رانقـدنمایـد؛همـانکسـی

یـاآنچـهخـودشازداَرُقْطنـی]الضعفـاءوالمتروکـون:ص137[حکایـتنمـوده،مایـۀهشـدارش

ابنجریـجروایتـینـداردوایـنراویاسـماعیلبـن کـهاسـماعیل]بـنامّیـه[اصـًااز نیسـت

نوادهاشاسـماعیل از یحییتیمیاسـت؟یاخواسـتهنامنیکابوبکرصّدیقراپاسداردو
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بـرایـنسـخنانپـردهانـدازد:صالـحبـنجـزرهاوراحدیثسـاز بـنیحیـیتیمـی1بـدنگویـدو

اوجایـزنباشـد.«؛ پایههـایدروغگویـیاسـتوروایـتاز شـمرده؛ازدیگفتـهاسـت:»ویاز

گویـد:»حدیثهـای کـم کـماورادروغگـوخواندهانـد؛حا ابوعلـینیشـابوریوداَرُقْطنـیوحا

ثـوریوجـزآندودروغ گویـد:»ویبـرمالـکو سـاختگیروایـتنمـودهاسـت.«؛داَرُقْطنـی

گفتـهاسـت:»ویحدیثهـایسـاختگی میبسـت.«؛ابنحّبـان]کتـابالمجروحیـن:126/1[

اودرهیـچحـالجایـزنباشـد.«)میـزاناإلعتـدال: افـرادثقـهروایـتمیکـردوروایـتنمـودناز از

117/1]253/1[؛لسـانالمیـزان:442/1]493/1[(؟

یـدندرفضیلتهـااورابـه اّمـاغلـّوورز آری؛همـۀاینهـاپیـشچشـمخطیـببـوده؛

سـکوتواداشـته،پـسویبـهناچـارسـکوتنمـود.ذهبـی)میـزاناإلعتـدال]599/1[(همیـن

کردهوآنراناصحیحشمردهاست. روایترادرشرححالَحّمادبنمبارکیاد

ایـن  کـهدر بـودِنعثمـان بهشـتی بایـد ازدرسـتیداشـت، پنـدارجایگاهـی ایـن گـر ا

آورده، رسـولخدا؟ص؟ کـه وحکمتهایـی احـکام و معـارف همـۀ از روایـتجعـلشـده،

یـده  کـهپیامبـر؟ص؟بـدانچنیـناهتمـامورز  مهمتـرباشـد؛زیـراهیـچچیـزرانمیتـوانیافـت

نمـود کـردهباشـد.آری؛برخـیازمطالـبرادرچنـدجـایتکـرار  وآنرابـرفـرازهـرمنبـرتکـرار

کـهسـتون را اهّمّیـتآنهـاحکایـتنمایـد؛اّمـاایـنمـواردانگشتشـمارندوحّتـینمـاز تـااز

تکـرارنکردهاسـت! دیـناسـت،تـاایـنانـدازۀمـالآور

کـهآیـابهشـتیبـودنعثمـانازاصـولدیـنوپایههـایاسـاماسـت کاشمیدانسـتم

بیانـشهّمت کـهآنحضـرت؟ص؟درهـرزمـانچنیـندر کـهشـریعتجـزبـاآنتمـامنمیگـردد

ورزیدهاست!آیااینحکمیاستشرعییاحکمتیرسایاصفتوخوییبرترویاقانونی

گرعثمـانازمؤمنانبود،مژدۀ کیدوپافشـاریباشـد؟وانگهیا ایـنهمهتأ کـهسـزاوار االهـی

گرامـیبسـیاروحدیثهـایشـریففـراواندربهشـتیبـودنآنـان،ویرابسـندهبـود   آیـات

1.نامونسبشچنیناست:اسماعیلبنیحییبنعبیداهللبنطلحةبنعبدالّرحمانبنابیبکربنابیقحافه.
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تبلیغهـایرسـولخدا؟ص؟  کـهنظیـریدر ویـژهسـاختناو یـدندر ورز ودیگـرایـنهمـهاصـرار

نبود. ازجانـبپـروردگارشنـدارد،نیـاز

را آن همـۀصحابـه بایـد بـود، گفتـه سـخنی چنیـن رسـولخدا؟ص؟ گـر ا کـه آن دیگـر

کـهدرهمـۀعمـرشتنهـایـکبـارسـخنپیامبـربـهگوشـشخورده میشـنیدند،حّتـیکسـی

کـهآنسـخنسـاختگیاز باشـد.بایـدایـنحدیـثازآنحضـرت؟ص؟تواتـرمییافـت،نـهایـن

افـرادیفریبگـرآنرابـهویاسـناددهنـد. طریـقجابـربـهپیامبـرنسـبتدادهشـودو

بیشتـر یـا تـن 100000 کـه اسـت غدیـر روز منبـر پیامبـر، منبرهـای مهمتریـن از یکـی

شنوندگانشبودند.آیاهیچیکازفرارتبگانیامردمعادیآنجمعشنیدهکهرسولخدا؟ص؟ 

بـهبهشـتیبـودنعثمـانبانـگزدهباشـد؟خطبههـایپیامبـربـزرگپیشرویشـمااسـت؛آیا

آن آیـا ایـنسـخندروغیـنمیشـنوید؟ آنهـاآهسـتهترینصدایـیدربـارۀ از یـک درهیـچ

کـهازصدهـاهـزارافـزونبودنـد،ایـنسـخنراشـنیدندودرروزمحاصـرۀخانـه،آنرا صحابـه

فراپشـتخویـشافکندنـد؛همـانروزیکـهبهویگفتند:»بهخداسـوگند!خداوندخونتورا

حـالسـاختهاسـت.«]تاریـخالخمیـس:260/2[همـانروزکـهبـهوینامـهنوشـتندواورابهتوبه

فراخواندنـدوبرایـشحّجـتآوردنـدوسرسـختانهسـوگنداالهـیخوردنـدکـهتاویرانُکشـند،

کـهعثمـانبـرایشـانسـامدادوازهیـچکـسپاسـخنشـنید، ازاودسـتنِکشـند.1همـانروز

کـهمـادرایشـان کـهبرخـیازاسـتوانههایصحابـهدرمیـانآنـانبودنـد.2همـانروز حـالآن

کفـرورزیـدهاسـت.« کـهخدایـشبُکشـد!او  بانـگبرداشـت:»ایـنپیرمـرداحمـقرابُکشـید؛

کـهرخدادهایـشرابرایتـانبازگفتیـم؟آیـاهمـۀایشـانایـنسـخنپیامبـررا وهمـانروزهایـی

فرامـوشکـردهبودنـدکـهبـاعثمـانآنکارهـاراکردنـد؟آیـایادآورنـدهایدرونـیسـببشـدتـادر

شـنیدناینخبربااوموافقتنکنندیابهآنگوششـنوانسـپرند؟ایشـان]درنظراهلسـّنت[

عادلهستند؛پسچگونهمیتوانچنینگفت؟

کتاب)ص162(گذشت،بنگرید. 1.بهآنچهدرهمین

د)ص96(گذشت،بنگرید.
ّ
کهدرهمینمجل گفتارطلحةبنعبیداهلل 2.به
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کوچیـدنبـه بـهقاعـده،یکـیازشـنوندگانایـنسـخنخـودعثمـانبـوده؛پـسچـرااز

گفتۀرسـولخدا؟ص؟درمّکهالحادمیورزد  کهبه کسـیباشـد مّکهبیمداشـت،مباداهمان

ونیـمعـذابزمینیـانبـراواسـت؟

ازاسـماعیل افتخـاراتعثمـان، الّنهایـه]238/7[(درشـمردن  و )البدایـة ابنکثیـر .23

کـه »ندیـدم اسـت: نمـوده روایـت عایشـه از ابیملیکـه، بـن عبـداهلل از عبدالملـک، بـن

کـهبـرایعثمـان گاه کـهزیـربغلـشپیـداشـود،مگـرآن رسـولخدا؟ص؟دسـتانشرابـاالآوَرد

بـنَعّفـاندعـامینمـود.«

کردهانــد،ســندشرا کــهایــنخبــراســتهزاآمیزرایــاد گویــد:ابنکثیــروجــزاو امینــی

کــهنــاماســماعیلبــنعبدالملــک آن مشــمردهاند،غافــلاز
ّ
انداختــهوهمچــونروایتــیمســل

ابــوداووداوراضعیــف و کفایــتمیکنــد.ابنعّمــار یــانایــنســند ازشــناختندیگــرراو

المتروکیــن: و ]کتــابالضعفــاء یــخ:303/3[ونســائی ]الّتار ابنمعیــن و ابنجــارود شــمردهاند.

بــن قــویدانســتهاند.عبدالّرحمــان اوراغیــر الّتعدیــل:186/2[ ص49[وابوحاتــم]الجــرحو

گفتهانــد: ابوموســی و س
ّ

فــا میکشــم.« بطــان  ّ خــط حدیثــش »بــر گویــد: مهــدی

گویــد: اوروایــتنمیکردنــد.«ابنحّبــان]کتــابالمجروحیــن:121/1[ »عبدالّرحمــانویحیــیاز

»درآنچهروایتمیکرد،دستکاریمینمود.«)تهذیبالّتهذیب:316/1]276/1[(

کـهعثمانرا آن کـهعایشـهچـههنـگامایـنحدیـثراروایـتنموده:پیـشاز مـنندانـم

کافـرشـماردومـردمرابـرویبشـوراَند؛وسـپسآنرافرامـوشنمـودهاسـت؟اّمالمؤمنیـنچـه

بـه کـهسـخنانرسـولخدا؟ص؟راخطـاب گرفتـه،فرامـوشمیکنـد؛چنـان زودآنچـهرافرا

بـارۀسـتیزبـاامیرالمؤمنیـن؟ع؟وبانـگزدنسـگانحـوأببـرخـودفرامـوشنمود!  خویـشدر

گـرد  کـهاحساسـاتراضـّدعثمـانبرمیانگیخـتو یـاآنراهمـانهنگامـیروایـتنمـود  و

گـرچنیـناسـت،بایـداز کدرآوْرد؟ا کـهاورابـهآبشـخورهـا گاه برپـامیکـردتـاآن وغبـار

بـهپنـدار کـه پـییکدیگـر،درشـگفتشـوید؛حـالآن از تناقـضمیـانروایـتورفتـارش

ایشان،اوازصحابهوزنیعادلومادرصحابۀعادلاست!
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کهآندوپیمانشکن این یااینخبرراپسازآنآشوبهابهپیامبرنسبتداد؛پساز

ویرابـهشـورشبـرایخونخواهـیعثمـانبـاآرایـشدادنفریفتنـدونامـوسرسـولخدا؟ص؟ 

کـهبـاکنیـزیبـههنـگامخریـدنچنیـن پـیخـودبـهسـویبصـرهروانسـاختند_چنـان رادر

کننـد_وزنـانخـودرادرخانههاشـاننـگاهداشـتند،اّمـاهمسـرپردهنشـینرسـولخدا؟ص؟ 

گناهـیبزرگتـرجبـراننمایـد؟ گنـاهرابـا یدتـاآن کشـیدند1واونیـزبرشـور پـردهبیـرون رااز

کـهویـژۀهمسـرانرسـولخدا؟ص؟اسـت،بـهمخالفـتبرخاسـت: کریـم ویبـاحکـمقـرآن

»و در خانه هاتـان بمانیـد و بـه شـیوۀ جاهلّیـِت پیشـین بـه خودنمایـی بیـرون نیاییـد.«]احـزاب/33[آیـا

گـرددوسـپاهراجلـودارشـودوخـوددرجنـگ  کـهبـرشـترسـوار رسـممانـدندرخانـهایـنبـود

بـامـردانبیگانـهمعاشـرتنمایـدوقـرآنراپشـتسـراندازدوحرمـتوکرامت یابـدو حضـور

همسـرشراپـاسنـدارد؟

بدیــنســان،ویبــانهیهــایپیاپــیرســولخدا؟ص؟درخصــوصماجــرایجمــل_چنــان

 کهدرهمینکتاب)188/3-191(گذشت_ونیزدربارۀمطلقستیزودشمنیباامیرالمؤمنین؟ع؟ 

کتــاب)336/1و337؛300/2-303؛ کــهفــراوانازپیامبــر؟ص؟رســیدهوپــارهایازآنهــارادرهمیــن

اکیــد ســفارشهای بــا وی آری؛ نمــود. آوردیــم_مخالفــت و182-188؛325-322/4( 26/3

کــهدرحدیــث رســولخدا؟ص؟دربــارۀوصــّیپاکدامــنخویــشتــاآنجــاســرناســازگاریداشــت

گاهدلخوشــیازعلــینداشــت.«ودرحدیــثدیگــرآمــده معّمــرآمــدهاســت:»عایشــههیــچ

کنــد.«)فتــحالبــاریبشــرحصحیــحالبخــاری: کــهازعلــیبــهنیکــییــاد اســت:»اّمــاعایشــهنتوانــد

)]156/2[123/2

ایـنحدیـثصحیـحبـاراویانسراسـرثقهرا،احمـد)المسـند:228/6]326/7[(ازطریق

گفـت:»نخسـتین کـهعایشـهبـهاو ُزْهـری،ازعبیـداهللبـنعبـداهللبـنعتبـهآورده معّمـر،از

گشـت،درخانـۀمیمونـهبـود.پـسویازهمسـرانشرخصـت کـهرسـولخدا؟ص؟بیمـار  بـار

د)ص106(گذشت،بنگرید.
ّ
1.بهآنچهدرهمینمجل
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آنـانرخصـتدادنـد.سـپسازخانـهبیرون اوپرسـتاریشـود؛و کـهدرخانـۀمـناز خواسـت

کـهیـکدسـتشرابـهفضـلبـنعّبـاستکیـهدادهبـودودسـتدیگـرشرابـه آمـد،درحالـی

مـردیدیگـر؛ودوپایـشبـرزمیـنکشـیدهمیشـد.«عبیـداهللگویـد:»ایـنخبـررابـاابنعّباس

کیسـت؟اوعلـی کـهعایشـهنـامنبـرده، کـهآنمـرددیگـر گفـت:›آیـامیدانیـد بازگفتـم.وی

اسـت؛اّمـاعایشـهازویدِلخوشـینـدارد!‹«

بخاری)الّصحیح]237/1[(درباب»حّد]بیماری[مریضیکهمیتوانددرنمازجماعت

حاضرشود«همینخبرراآورده،اّمااینسخنابنعّباسراانداختهاست:»اّماعایشهازوی

دلخوشیندارد.«واینشیوۀبخاریدرمواردیاستکهخوشایندشنباشد.

کنـد؛اّمـابـهسـخن آری؛عایشـهراممکـننیسـتتـاازعلـینـامَبـردواورابـهنیکـییـاد

بدگویـانازعلـی؟ع؟گـوشفرامـیدادوعیبگویـیازوی،مایـۀخوشـیوآرامشاوبودواین

کـهاحمـد)المسـند: یـانسراسـرثقـه کـهدرخبـریصحیـحبـاراو رانهـینمینمـود؛چنـان کار

بارۀعلی  کـهمردینزدعایشـهآمـدودر آورده،آمـده 113/6]163/7[(ازطریـقعطـاءبـنیسـار

از بـارۀعّمـار بـارۀعلـیسـخنینمیگویـم؛اّمـادر گفـت:»در گفـت.عایشـه وعّمـار؟امهضر؟بـد

نیابد،مگرآنکهدرسـتترینرا کاراختیـار کـهفرمـود:›ویمیـاندو رسـولخدا؟ص؟شـنیدم

برگزیند.‹«

یـک حّتـی خـود گـوش دو بـا مگـر نمیگویـی؟ سـخنی علـی بـارۀ در چـرا مـادر! ای

بـارۀعّمـارشـنیدی؟آیـادر کـهدر حدیـثدرفضیلـتویازهمسـرتنشـنیدهای،چنـان

باشـد؟فضیلت بارۀعّمار کـههمپایۀحدیثـتدر کتـابخـداآیاتـیدرشـأنعلـینمییابی

گفتـهاسـت:»بـهخـداسـوگند! یفـۀیمانـی
َ

کـهُحذ قیـاسبـاعّمـارچنـاناسـت علـی؟ع؟در
نیـکاناسـت.«1 نیـزاز ابـراسـت؛هـرچنـدعّمـار بیـشازفاصلـۀخـاکو برتـرِیعلـیبـرعّمـار

گوینـد،اّمـابدگویـیاز کـهنـزدتـوازعلـی؟ع؟بـد ایمـادر!چـراناخـوشنمیشـماری

کنزالعّمال)73/7]532/13[(آمدهاست. کهدر کرده،چنان کرباذکرسندروایت 1.آنراابنعسا
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حّسـانبـنثابـترادرحضـورخویـشدوسـتنمیداشـتی؟عـروهروایـتنمودهکهعایشـهاز

کـهازحّسـاننـزدویبـدگوینـد،ناخرسـندبـودومیگفـت:»همـواسـتکهگفتهاسـت: ایـن
›پدرم و پدرش و شرافتم فدای شرافت محّمِد شما باد!‹« 1

نبردهـایرسـولخدا؟ص؟وخوابیدنـشدربسـتروی آیـامواضـعدرخـورسـپاسعلـیدر

کـهخداونـدبـاآنبـهفرشـتگانمباهـاتنمـود،نـزدتـوبـهانـدازۀ مّکـه درشـبانگاههجرتـشاز

یـکبیـتازسـرودۀحّسـانارزشنـدارد؟وحّسـانراخـودتـوبهتـرازمـنمیشناسـی!آری؛

پـدرتارثبـردهای! کـهاز ایمـادر!ایـنخصلتـیاسـت

از ایشـان بـر سـزاوارتر و مسـلمانان نخسـتیِن از اّمالمؤمنیـن کـه کینـهای آثـار  از یکـی

کـههنـگامشـنیدنخبـربیعـتمـردمبـا خودشـان،دردلداشـت،همیـنسـخناواسـت

گرچنینشـدهباشـد،دوسـتمیدارمآسـمانبرزمینفـرودآید!« وی،بـرزبـانراْنـد:»هرآینـها

کـهنبـردبـاخلیفـۀزمـانحراماسـت،بهمخالفتبرخاسـت. ویبـاایـناعتقـاداسـتوار

گنـاه »کـدام شـود: پرسـیده نیـک او  از گـر ا اّمالمؤمنیـنچیسـت، پاسـخ کاشمیدانسـتم

کارعثمـانیـانبـردشبـاامـامامیرالمؤمنیـنعلـی؟ع؟؟«البّتـه کـردن بزرگتـراسـت:یکسـره

کـهبـرکوهانشـتر  کـهتنهـاگنـاههمـانبـود کـهپـردهازویفروافتـاده،اوپاسـخمیدهـد  امـروز

واپسـینش  کار توجیـههمیـن بـرای  او روایـت ایـن آیـا گرفـت! کجـاوهشـکل آن پـردۀ زیـر و

گرفـتتـاآنرابهانـهایبـرایشـورشخویـشسـازدیـاایـنتوجیـهرابـهدروغبـراو صـورت

گران کینهورزانبرخاندانپاکپیامبرویاسـودا یا بسـتهاندوسـاختۀدسـتراویانیاوهپرداز

گرچهبادروغ،میکوشیدند؟ ترویجفضیلتهایایشان، کهدر خاندانامویاست

قیـاسبابیرونشـدنویازمیـانخانهاش،قتل کـهدر اّمالمؤمنیـنخـوبمیدانسـت

کـهاز یـةبـنُقدامـۀسـعدی کـهجار عثمـاننـزدخداونـدورسـولشسـبکتراسـت؛چنـان

صحابـهبـود،بـهاوگفـت:»ایاّمالمؤمنیـن؛بـهخـداسـوگند!کشـتهشـدنعثمـانبـنَعّفـان

1.بنگریدبه:مسنداحمد:197/6]282/6[�
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بیـرونشـدنتازخانـهبـرایـنشـترملعـونودرمعـرضسـاحاسـت.همانـاتـورا سـبکتراز

کـهرأیـشلـزومنبـردبـا یـدیوازمیـانبـردی!هـر کـهآنرادر نـزدخداونـدحریـموحرمتـیبـود

گـربـهمیـلخویشنزدمـاآمدهای،بـهخانهات تـواسـت،کشـتنترانیـزدرسـتمیشـمارد.ا

یـخاألمـموالملـوک:176/5  کمـکبخـواه!«)تار مـردم آوردهانـد،از گـرتـورابـهاجبـار بازگـرد؛وا

یـخابناثیـر:90/3]318/2[( ]465/4[؛الکامـلفـیالّتار

کتـاب  از پیـروی  در کـه بـود چنیـن عثمـان بـرای رسـولخدا؟ص؟ دعـای آیـا  وانگهـی

کتـاب  کنـد؟پـسچـراآندعـامسـتجابنگشـتوعثمـانبـا  وسـّنت،بـرحـقپایـداری

یافـتکهعمـومصحابهآن وسـّنتبـهمخالفـتبرخاسـتوایـنشـیوهتـاآنجـاازویبـروز

بـاویمخالفـتنمودنـدتـابهقتلشرسـاندند؟ یافتنـدو رادر

یـاپیامبـربـرایاودعـامینمـودتـاتوفیـقتوبـهیابـد؟پـسچـراچنیـنتوفیقینیافـتوهر

آنبازگشـتوهـربـارعهـدبسـت،آنراشکسـتتـاآنجـاکـهشـورندگانبـر توبـهنمـود،از بـار

یافتندوچارهایجزاعدامشنیافتند؟ ویاینرادر

یـابرایـشدعـایآمـرزشمینمـود،هـرچنـدتوبـهاشراسـتیننباشـد؟ایـنافکنـدندر

کـردهباشـد. کـهپیامبـر؟ص؟چنیـن گنـاهاسـتوممکـننیسـت نادانـیواجـازهدادنبـه

اینکهویطاعت یـابرایـشدعـامیکـردتاآسـیبمـردمازویدورگردد،صرفنظـراز

نرسـید؛  اجابـت بـه باشـد، کـهچنیـندعایـیجایـز گیریـم گـر ا گنـاهمیکنـد؟ یـا  مـیورزد

درسـتی  در کـه کسـی دارد؛ سـود چـه ماندنـش سـالم باشـد، چنیـن کسـی گـر ا  اصـواًل  و

یـدنبرگنـاهوآزورزی اودنبالـهروینشـودوسـامتشتنهـاگسـتاخیورز وطاعـتوخیـر،از

پـیدارد؟ درشـهوترانیرادر

یـابرایـشدعـامینمـودتـاتوانگـروثروتمندگرددوروزگارشخوشباشـدتـابتواندروزگار

امـوال پیرامونیـانوبسـتگانشراخـوشسـازد،هـرچنـدبـاویژهخواهـیبـرایخـودوایشـاناز

زبانشـرع بارۀاموالوصدقاتدر کـهدر مسـلمانانوپـایفرانهـادنازمرزهـاوحـدوداالهـی

)445(
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آمدهاسـت؟آیاچنیندعاییدرشـریعتجایزاسـتوآیاعقلسـلیم،دعابرایدسـتیابی

گناهراجایزمیشمارد؟ به

گراینگونهباشـد،آندعامسـتجابگشـت؛ یابرایشدعامیکردتابهخافترسـد؟ا

ایـنمـردبـهکجـامیرسـد  کار کـه  اّمـاپیامبـربـزرگبـادانـشگسـتردۀنبـوی،بصیـرتداشـت

کهشـریعتیادینیآنرانمیسـتایدوخافتشرهاوردیجز اوسـرخواهدزد کارهااز وچه

بـربـادرفتـنشـکوهامامـتونگرانـیوبلـوادرگسـترۀاسـاموپایتخـتنبـّوت   سسـتیدیـنو

گسـیختنایشـانوخـوارِیصالحـان بـرهـمزدنفضـایالفـتمیـانمسـلمانانوازهـم و

آنـان اّمـتدرجوامـعاسـامیوتبـاهشـدناحـکاموفراگذشـتنازحـدودنخواهـدداشـت؛و

کـهبـر کـهازحـدودخـدادرگذرنـد،سـتمگرانند.ایـنهمـهراصحابـۀپیامبـرازعثمـاندیدنـد

گونـهچـهنیـازیبـود؟ اوشـوریدند.پـسپیامبـر؟ص؟رابـهخلیفـهایایـن

بـارۀایـندعـایاّدعایـیمیتـوانپنداشـت؟مـاراپرسشـی کـهدر ایـنبـوداحتماالتـی

دیگرنیزهسـت:آنچهایندعاراسـببشـد،چهبود؟نیزایندعادرچهزمانووضعّیتی

ایـندعـاانجـامدادهبـودیـاآنچهدر کـهپیـشاز تحّقـقمییافـت؟آیـاسـببشکارهایـیبـود

پـیآن،مصیبـترابـرایخـودوپیرامونیانـشارمغـانآوْرد؟ اواخـرعمـرشانجـامدادودر

ـــا اّم ـــرباشـــد؛و ـــرایدعـــایپیامب کـــهمیدانیـــدنمیتوانســـتســـببیب کارهـــایاخیـــرش

کارهایپیشینش:

نیافتودرهمۀعمرشبههمینسـبب کـهدرآنحضـور بپرسـید ازماجـراینبـردبـدر

واپسـیندورانخافتـشعبدالّرحمـانبـنعـوفهمیـنرامایـۀنکوهش سـرزنشمیشـد.در

کـهقـرآنمبیـناورافاسـقخوانـده1، مـردمسـاختوولیـدبـنعقبـۀبادهنـوش ویدرحضـور

رقّیـهدخترپیامبر؟ص؟  از تراشـیدکههنـگامنبردبدر ایـنخبـررابـهگـوشویرسـاْندواوعـذر

پرسـتاریمیکـردهاسـت.2اّمـاهیـچیـکازصحابهایـنبهانۀسـاختگیرانپذیرفتند،حّتی

کتاب)274/8-276(گذشت. 1.شرحاینسخنبهگستردگیدرهمین

2.بنگریدبه:مسنداحمد:68/1و75]109/1و120[؛الّریاضالّنضره:97/2]22/3[؛البدایةوالنهایه:206/7]231/7[�
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بـن مّکـه،عبدالّرحمـان در بـرادری پیونـد بـهموجـب بـرادرش  و بـهوی مـردم نزدیکتریـِن

گـرایـنبهانـهدرسـتبـود،ایشـانمیپذیرفتنـد؛زیـراویدرمیـانآنـانمیزیسـت   عـوف؛وا

ودرجاییدوردستنبود.

گریخـتوسـخن کـهبـهسـببانبوهـِیدشـمنان بـارۀنبـردُاحـدازویبپرسـید نیـزدر

روِز رویارویـِی دو  کـه  از شـما  گشـت:»کسـانی  نـازل گریزنـدگان اوودیگـر بـارۀ تعالـیدر خـدای

کـرده بودنـد  کارزار[ برگشـتند، همانـا شـیطان آنـان را بـه سـبب برخـی از آن چـه  کـرده ]از میـدان  گـروه پشـت 
عمـران/155[1 ]آل بلغزانیـد.«

گنــاهرامرتکــبشــد  کــهآن بــارۀشــبوفــاتهمســرشاّمکلثــومبپرســید اودر از و

ورســولخدا؟ص؟درصبحــگاهآنشــب،بــامحــرومســاختنشازدفــنهمســرش_کــهخــود

بــود_حرمــتویرادرجمــعصحابــهازمیــانُبــرد.بــهآنچــهدر ســزاوارترینفــردبــرایدفــناو

کتاب)231/8(آوردیم،بنگرید. همین

بـه کـهازاسـامبازگشـتو بـارۀپنـاهدادنـشبـهعبـداهللبـنابیسـرحبپرسـید اودر از

بـهقتلـشفرمـان فتـحمّکـهخونـشراتبـاهنمـودو روز مشـرکانپیوسـتورسـولخدا؟ص؟در

گشـت  شـیریاش،عثمان،پناهنده کعبهباشـد.اّماویبهبرادِر داد،هرچندزیرپردههای

کـههـرجـاعبـداهللرایافـت،بـه وعثمـاناوراپنـاهدادوپنهـانسـاخت.اووظیفـهداشـت

خواسـت. امـان برایـش و آوْرد رسـولخدا نـزد را او کار، ایـن جـای بـه اّمـا رسـاَند؛ قتلـش

کـهیکـیازحاضـرانعبـداهللرابُکشـد؛ یـد،بدیـنامیـد رسـولخدا؟ص؟دیرزمانـیسـکوتورز

ارزشـی ابنابیسـرح زندگـی بـرای  و نبـود خوشـایندش عثمـان تقاضـای بـرآوردن زیـرا

گذشت،بنگرید. کتاب)280/8( نمیشمْرد.بهآنچهدرهمین

یـةبـنمغیـرةبـنابیالعاص،بپرسـید پنـاهدادنـشبـهپسـرعمویمشـرکخـود،معاو از و

1.بنگریـدبـه:مسـنداحمـد:68/1]109/1[؛الجامـعألحـکامالقـرآنُقْرُطبی:245/4]157/4[؛تفسـیرابنکثیـر:419/1؛
الّریـاضالّنضـره:97/2]23/3[؛تفسـیرالخـازن:307/1]295/1ونیـزبنگریـدبه:المعجمالکبیر:88/1[�

328/9
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کـهمیتـوانبـهباطـلبـودنهمـۀآنهـا گفتـهشـده انفـاقعثمـان،آنقـدرسـخنانمختلـف

حکـمنمـود.

کارهزینهای ایـن گویـد:»عثمـانبـنَعّفـاندر ابنهشـام)الّسـیرةالّنبوّیـه:172/4]161/4[(

کـههیـچکسهمانندشراانفاقنکرد.کسـیکهبدواعتمـاددارم،برایمحدیث بـزرگنهـاد

انفـاقنمـود.« کـهعثمـانبـنَعّفـانبـرایسـپاهتنگدسـتدرغـزوۀتبـوک1000دینـار گفتـه

حدیثویتاپایانخواهدآمد.

یـخاألمـموالملـوک:102/3[جملـۀنخسـتسـخنابنهشـامراآوردهوحدیثـش طبـری]تار

گونـۀ کلبـیبـه أسـبابالّنـزولواحـدی)ص61]ص55[(آمـده، کـهدر راوانهـادهاسـت.چنـان

کـهعثمـانآنسـپاهرابـا1000شـترهمراهپـاالنوپاسشـانتجهیزنمود. کـرده مرسـلحدیـث

حدیـثمرسـلقتـادهنیـزچنیـناسـت:»مرکـبسـپاهیانرابـه1000شـترو70اسـبفراهـم

کـهوی کـرده سـاخت.«َبـاُذری]أنسـاباألشـراف:112/6[بـاسـندیضعیـفومرسـلروایـت

کـرد.طبرانـیبـاسـندیضعیـف،آنانفـاقراچنیـنآورده آنسـپاهرابـا70000سـّکهتجهیـز

اسـت:»200شـتربـاپـاالنوپـاسو200اوقیـهطـا.«ابوَیْعلـٰیبـاسـندیضعیفآوردهاسـت:

»700اوقیـهطـاآوْرد.«ابنعـدّی]الکامـلفـیضعفـاءالّرجـال:340/1[بـاسـندیسسـتوبسـیار

آوْرد.« گفتـهاسـت:»10000دینـار ضعیـف

احمـد آورد.  دینـار هـزار کـهوی آورده باطـل بـادوسـند ]59/1 األولیـاء: ]ِحلیـة ابوُنَعیـم

ابوُنَعیـم]ِحلیـةاألولیـاء:59/1[بـاسـندیناسـالم،ایـنانفـاقرا300شـتربـا ]المسـند:38/5[و

کـهویهزینۀیکسـومآنسـپاهرا کربـاسـندمرسـلآورده پـاالنوپـاسدانسـتهاند.ابنعسـا

افـزودهاسـت: یـخ:635/1[همـانسـخنطبـریراآوردهو کـرد.ابناثیـر]الکامـلفـیالّتار تأمیـن

بیدلیـل بـود.«عمادالّدیـنعامـری  دینـار 1000 و 300شـتر انفـاقوی کـه گفتهانـد »برخـی

کـردومرکـبسـپاهیانرابـا950شـترو50اسـب انفـاق کـردهاسـت:»1000دینـار چنیـناّدعـا

فراهـمسـاخت.«حلبـی)الّسـیرةالحلبیـه]130/3[(بدوندلیلچنینگفتهاسـت:»10000دینار

329/9
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نبـردحمـراءاألسـد،هنـگامبیـرونشـدنازآنجـا،رسـولخدا؟ص؟بـرویچیـره کـهچـوندر

گشـت. بـهعثمـانپناهنـده گـردنویرابزننـدواو گشـت،فرمـاندادتـادرحـالاسـارت

گرپس کـها عثمـانبـرایاوازرسـولخدا؟ص؟امـانخواسـتوپیامبـربـاایـنشـرطامانشداد

بـنیاسـر  گریخـت.رسـولخدا؟ص؟عّمـار بعـد،او یافتـهشـود،اورابُکشـند.سـهروز ازسـهروز

فـانجـایخواهیـدیافـت.«پـس پـیویفرسـتادوفرمـود:»اورادر یـدبـنحارثـهرادر وز

بـهقتـلرسـاندند.)الّسـیرةالنبوّیـهتألیـفابنهشـام:57/3]111/3[؛البدایـة    آندواورایافتنـدو

الّنهایه:51/4]59/4[؛عیوناألثرتألیفابنسـّیدالّناس:37/2و38]6/2[؛شـرحاألشـخرعلیبهجة و

المحافل:213/1(

روزگارخافت ایـنکارویچـههماننـدبـودبـاپنـاهدادنـشبـهَحکموپسـرشمـرواندر

کارویدرهـردو پـس بودنـد!1 پیامبـر گشـتۀ لعـن و رانـدهشـده کـههـردو آن بـا خویـش،

هنگام،خواهآغازوخواهفرجام،یکساناست.

ایــنبــودهمــۀآنچــهازپیشــینهوپســینۀایــنمــردمیشناســیم.هیــچیــکازاینهــا

ــرای کــههیــچیــکنمیتوانــدبســتریب نمیتوانــدزمینهســازدوســتیودعــاباشــد؛همچنــان

کــهآنخبــردرروزگار روابــودنآندعــایخیالــیفراهــمســازد.پــسچکیــدۀســخنایــناســت

کــهخانــدانعبشــمیازهیــچتاشــیدرســاختن امویــانســاختهشــده؛همــانهنگامــی

کوتاهــینکردنــد! فضیلتهــایــارذیلتهــا

سـپاه کـه نمـود دعـا را عثمـان بـار چندیـن رسـولخدا؟ص؟ کـه کردهانـد یـاد آری؛

کـهدردوسـتِیعثمـانسـخت کسـانی کـرد.چـهبسـاهمـان تنگدسـتمسـلمانانراتجهیـز

کوشـیدند،ایـنروایـاتراسـاختهاندتـازمینـهایبـرایآندعاهابتراشـند!پژوهندگانخوب

یـاسـند میداننـدکـههمـۀایـنروایـاتسـندیضعیـفدارنـد؛زیـرایـاروایانشـانضعیفنـدو

بـارۀچگونگـیایـنتجهیـزومیـزان افتادگـیاسـت.وانگهـیدرمتـنایـنروایـات،در دچـار

کتاببنگرید. دهشتمازهمین
ّ
1.بهشرححالَحکموپسرشمرواندرمجل
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کـهمیتـوانبـهباطـلبـودنهمـۀآنهـا گفتـهشـده انفـاقعثمـان،آنقـدرسـخنانمختلـف

حکـمنمـود.

کارهزینهای ایـن گویـد:»عثمـانبـنَعّفـاندر ابنهشـام)الّسـیرةالّنبوّیـه:172/4]161/4[(

کـههیـچکسهمانندشراانفاقنکرد.کسـیکهبدواعتمـاددارم،برایمحدیث بـزرگنهـاد

انفـاقنمـود.« کـهعثمـانبـنَعّفـانبـرایسـپاهتنگدسـتدرغـزوۀتبـوک1000دینـار گفتـه

حدیثویتاپایانخواهدآمد.

یـخاألمـموالملـوک:102/3[جملـۀنخسـتسـخنابنهشـامراآوردهوحدیثـش طبـری]تار

گونـۀ کلبـیبـه الّنـزولواحـدی)ص61]ص55[(آمـده، أسـباب کـهدر راوانهـادهاسـت.چنـان

کـهعثمـانآنسـپاهرابـا1000شـترهمراهپـاالنوپاسشـانتجهیزنمود. کـرده مرسـلحدیـث

حدیـثمرسـلقتـادهنیـزچنیـناسـت:»مرکـبسـپاهیانرابـه1000شـترو70اسـبفراهـم

کـهوی کـرده سـاخت.«َبـاُذری]أنسـاباألشـراف:112/6[بـاسـندیضعیـفومرسـلروایـت

کـرد.طبرانـیبـاسـندیضعیـف،آنانفـاقراچنیـنآورده آنسـپاهرابـا70000سـّکهتجهیـز

اسـت:»200شـتربـاپـاالنوپـاسو200اوقیـهطـا.«ابوَیْعلـٰیبـاسـندیضعیفآوردهاسـت:

»700اوقیـهطـاآوْرد.«ابنعـدّی]الکامـلفـیضعفـاءالّرجـال:340/1[بـاسـندیسسـتوبسـیار

آوْرد.« گفتـهاسـت:»10000دینـار ضعیـف

احمـد آورد.  دینـار هـزار کـهوی آورده باطـل بـادوسـند ]59/1 األولیـاء: ]ِحلیـة ابوُنَعیـم

ابوُنَعیـم]ِحلیـةاألولیـاء:59/1[بـاسـندیناسـالم،ایـنانفـاقرا300شـتربـا ]المسـند:38/5[و

کـهویهزینۀیکسـومآنسـپاهرا کربـاسـندمرسـلآورده پـاالنوپـاسدانسـتهاند.ابنعسـا

افـزودهاسـت: یـخ:635/1[همـانسـخنطبـریراآوردهو کـرد.ابناثیـر]الکامـلفـیالّتار تأمیـن

بیدلیـل بـود.«عمادالّدیـنعامـری  دینـار 1000 و 300شـتر انفـاقوی کـه گفتهانـد »برخـی

کـردومرکـبسـپاهیانرابـا950شـترو50اسـب انفـاق کـردهاسـت:»1000دینـار چنیـناّدعـا

فراهـمسـاخت.«حلبـی)الّسـیرةالحلبیـه]130/3[(بدوندلیلچنینگفتهاسـت:»10000دینار
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)448(

)449(



غدیر در کتاب و سّنت و ادب )ج 9( 510

بنـِد حّتـی نمـود، فراهـم را آنهـا بنـۀ و  بـار  و توشـه و اسـب 100 و شـتر 900 نیـز و بخشـید

گفتهانـد:»300شـتر الّسـیرةالحلبّیـهآمـده،برخـیچنیـن کـهدر مشـکهایآبرا.«نیـزچنـان

نزد روایتدیگرآوردهکـهوی10000دینار بـاپـاالنوپـاسونیـز50اسـببخشـید.«حلبـیدر

جـز سـّکه 10000 ایـن »شـاید اسـت: گفتـه سـپس ریخـت. وی برابـر  در و آوْرد رسـولخدا

کهبرایتجهیز10000تنپرداخت.« هزینهایباشد

کرامـــتوسینهگشـــادی  اینـــانبـــهفراخـــورجوانمـــردیو کـــههـــریـــکاز میبینیـــد

ـــه ـــرایســـپاهتنگدســـتراپیمان ـــدازۀانفـــاقآنمـــردب گشادهدســـتیوتوانگـــریخویـــش،ان و

نهادهاست!

ایـنهـمانفـاق کـهآنسـپاهراتجهیـزنمودنـدوبیـشاز وانگهـیکسـانیدیگـرنیـزبودنـد

آن کردنـد.ندانـمچـراازآنمیـان،تنهـادرحـّقعثمـانآندعاهـاصـورتپذیرفـت!یکـیاز

کـهگفتهانـد،90000سـّکه کـهآوردهاشچنـان تجهیـزکننـدگانعّبـاسبـنعبدالمّطلـببـود

بارۀویفرمود:»عّباس،عمویپیامبرتان، بود]إمتاعاألسـماعَمْقریزی:ص446[وپیامبر؟ص؟در

بخشـندهتریِنقریـشودلسـوزترینکـسبـرایشـاناسـت.«یـادرحدیـثدیگـر:»...وبیشاز

کـم:328/3  حا الّصحیحیـِن علـی )المسـتدرک مـیآوَرد.« جـای بـه را قریـش بـا پیونـد همـگان

�)]371/3[

نهـاد،ابوبکربود اینکار بـهپنـدارخـوداینـان،نخسـتینکسـیکـههمۀدارایـیاشرادر

کـهرسـولخدا؟ص؟بـهویفرمـود:»آیـاچیـزیبـرجـاینهـادهای؟«واوگفـت:»خداورسـولش

دنّیهتألیفزرقانی:64/3؛الّسـیرة
ّ
یـخمدینـةدمشـق:110/1]34/2[؛شـرحالمواهـبالل ]داناترنـد[1.«)تار

الحلبّیه:145/3]130/3[(

گراینحدیثراسـتباشـد،ویهمۀداراییاش کهانفاقابوبکراندکبود؛اّماا گیریم

کمـاِلبخشـندگی،انفـاقنمـودنهمـۀدارایـیاسـت.پـسچـراویازدعـای رابخشـید؛و

کراست.)غ.( 1.افزودهازتاریخمدینةدمشقابنعسا
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انفـاقاو کـهپیامبـر؟ص؟خـودرابیـشازهمـهسپاسـدار رسـولخدا؟ص؟محـرومماْنـد،بـاآن

کـردهاسـت:»هیـچ میدانسـت؟احمـد)المسـند:270/1]445/1[(ازرسـولخدا؟ص؟روایـت

نیسـتم.« ابوبکـربـنابیقحافـهسپاسـدار کـسرادرجـانومالـشبیـشاز

انفــاق بــرایتجهیــزآنســپاه نیــز کســانیدیگــر بــهاقتضــایحــال، ایــن، بــر افــزون

آنلشــکر30000تــنبــودو10000اســبو12000شــترداشــتند.بیشــینۀ کردهانــد؛زیــراشــمار

روایتــینیــزشــمار موّرخــانبــرهمیــنباورنــد.ابوزرعــهآنــانرا70000تــندانســتهاســت.در

یــخ آنــان40000تــنآمــدهاســت.)الّطبقــاتالکبــرٰیتألیــفابنســعد:شــمارۀپیاپــی:683]166/2[؛تار

مدینــةدمشــق:111/1]36/2[؛إمتــاعاألســماعَمْقریــزی:ص650]ص450[؛فتــحالبــاریبشــرحصحیــح

لدنّیــه:173/1]630/1[؛إرشــادالســاریلشــرحصحیــحالبخــاری:
ّ
البخــاری:93/8]117/8[؛المواهــبال

بــارۀبخشــشهایعثمــانوجــزاو 438/6]451/9[؛شــرحبهجــةالمحافــل:30/2(آنچــهدر

کننــدگان کفایــتنمیکنــد؛پــسچــراهمــۀآنتجهیــز گفتهانــد،بــرایتجهیــزایــنســپاهانبــوه

گاهتــان گشــت؟مــنازدلیــلآنآ آنبهرهمنــد دیگــرازدعــامحــرومماندنــدوتنهــاعثمــاناز

کــهبرایــشفضیلتهــا کشــتهشــدن،یاورانــییافــت مانــدنو ــاور کنــم:عثمــانپــسازبیی

کــهبرایشــانحدیــث یــاورینیافتنــد کســاندیگــرروزگارشــانســپریشــدو تراشــیدند؛اّمــاآن

بســازد!

آن بطـان اثبـات بـرای کـه یـم میآور را بـاب ایـن روایتهـای  از دیگـر برخـی کنـون ا

کفایتنماید: بارۀتجهیزاینسپاهبهدستعثمان، نداهایبلنددرمبالغهدر

ابوُنَعیـم)حلیـةاألولیـاء:59/1(ازطریـقحبیـببـنابیحبیـبابومحّمـدبصـری، .24

ابنعمـرآوردهکهچونپیامبر؟ص؟سـپاهتنگدسـت نافـع،از حدیثنـگارمالـک،ازمالـک،از

پیامبـر؟ص؟  ریخـت. رسـولخدا؟ص؟ دامـن در و آوْرد  دینـار 1000 تجهیـزمینمـود،عثمـان را

کـه کاری ایـنپـسدیگـربـرعثمـاندرهـر یـادمبـر!از کارعثمـانرااز گفـت:»بارخدایـا!ایـن

کینیست.« انجامدهد،با

)451(

331/9



غدیر در کتاب و سّنت و ادب )ج 9( 512

اهـل پیشـوایانحدیـِث سـخنان ابوُنَعیـم حافـظ کسـیهمچـون بـر آیـا گویـد: امینـی

بـارۀحدیثنـگارمالـکپوشـیدهمانـدهاسـت؟فرزنـدپیشـوایحنبلیـان،عبـداهلل سـّنتدر

کـهحبیـبثقـهنیسـت. بـناحمـد]العلـلومعرفـةالّرجـال:52/2[گفتـهاسـت:»پـدرممیگفـت

مـردمخراسـانخواْند_نزدماآمـدوازحدیثهایمالک کـهپـدرماورااز مـردی_گمـانکنـم

کتابـینگاشـت...پدرمگفـت:›ویدروغمیگفـت.‹پـدرماوراثقـهنمیشـمْردواوراقبـول

بـازشـتیوبـدیازوییـادمیکـرد.« نداشـتو

گویـد:»ویازدروغگوتریـنافـرادبـودوحدیـثمیسـاخت.«ابوحاتـم]الجـرح  ابـوداوود

ُزْهـریحدیثهایـی بـرادرزادۀ  از اسـت. مـردود »حدیثـش اسـت: گفتـه الّتعدیـل:100/3[ و

گفتهانـد: کـردهاسـت.«نسـائی]کتـابالضعفـاءوالمتروکیـن:ص90[وازدی سـاختگیروایـت

ثقـه اسـتادان »بـر گویـد: المجروحیـن:265/1[ ]کتـاب ابنحّبـان مـردوداسـت.« »حدیـثوی

آِنایشـاننیسـت.«همـوهمـۀحدیثهـایویراسـاختگیشـمرده  کـهاز روایاتـیمیبسـت

اینهـا گفتـهاسـت:»همـۀ و آورده او وجـز بـنسـعد ازهشـام ازوی، وشـماریحدیـث

سـاختگیاسـتومتـنعمـوماحادیثـشبرسـاختهوسـندهایشدسـتکاریشـدهاسـت.

حبیـبازنسـبتدادنحدیـثسـاختگیبـهافـرادثقـهپـروانـداردودروغگـویاشآشـکار

کمحدیثویراغیرقابلحفظونگهداریدانسـتهوسـهلبنعسـکر اسـت.«ابواحمدحا

گفـت:›همـۀ بـرابنمدینـیعرضـهنمودیـم.وی گفتـهاسـت:»ازوی20حدیـثنوشـتیمو

گویـد:»حدیثـشمـردوداسـتوهمـۀاحادیثـشازمالـکوجـز آنهـادروغاسـت.‹«نسـائی
اوسـاختگیاسـت.«1

ایـنحدیـثرانیـزاحمـد]المسـند:55/6[ازطریـقضمـرةبـنربیعۀدمشـقیرملیآورده

گمـاناسـتوحدیثهـای گویـد:»ضمـرهبسـیراسـتگو،اّمـادچـاروهـمو اسـت.سـاجی

1.بنگریـدبـه:میـزاناإلعتـدال:210/1]452/1[؛تذکـرةالموضوعـات:ص90]ص63[؛مجمـعالّزوائـدهیثمـی:74/9؛
لـئالمصنوعـه:8/1و230]443/1؛390/2[؛خاصـةتذهیـبتهذیـب

ّ
تهذیـبالّتهذیـب:181/2]158/2[؛الل

الکمـال:ص60]192/1[؛أسـنیالمطالـب:ص216�
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کـهاحمـدآن ابنعمـرحدیثـیآورده ابندینـار،از ثـوری،از بـسزشـتوناهنجـاردارد.ویاز

کسـیایـنرادروغ گـر گفتـهاسـت:›ا کـردهو بـهسـختیرد رازشـتوناپذیرفتنـیدانسـتهو

گفتـهاسـت: خواَنـد،خطـانکـردهاسـت.‹«ِترِمـذی]الّسـنن:585/5[نیـزآنراروایـتنمـودهو

ایـنحدیـثپیـروینشـودودانشـورانحدیـث،آنراخطـاشـمردهاند.«بنگریـد »ازضمـرهدر

به:تهذیبالّتهذیب:461/4]404-403/4[�

آنروایاتچنیناست: یکیدیگراز

25.احمــد)المســند:74/1]120/1[(ازطریــقمحّمــدبــنابیبکــرمقدمــیبصــری،از

محّمــدبــنعبــداهللانصــاریبصــری،ازهــالبــنحــّقبصــری،ازســعیدجریــری1بصــری،از

ــهاش کــهعثمــان؟ضر؟ درماجــرایمحاصــرۀخان کــردهاســت:»روزی ثمامــۀقشــیریروایــت

بــاالبــرمــردمنمایــان کــهویاز بــهقتــلرســید،مــنحضــورداشــتم]ودیــدم[ ضربــتخــوردو

کــهشــمارابــرمــنشــوراندهاند،برایــمفراخوانیــد!‹2مــردم گفــت:›آندوهمــراهخــودرا شــدو

گفــت:›شــمادوتــنرابــهخــداســوگندمیدهــم! آندورابــهســویویفراخواندنــد.عثمــان

کــهچــونرســولخدا؟ص؟بــهمدینــهدرآمــد،مســجدبــرمــردمتنــگبــودوپیامبــر آیــامیدانیــد

مــالخالــصخویــشمیخــردتــا کســیایــنمــکاِن]پیرامــونمســجد[رااز فرمــود:“چــه

گــردد؟”  خــودشدرآنهمچــوندیگــرمســلمانانباشــد،اّمــابهتــرازآندربهشــتنصیبــش

کنــونشــمامــرااز مــالخالــصخویــشخریــدمومیــانمســلماناننهــادموا پــسمــنآنرااز

ســوگند خــدا بــه را ›شــما گفــت: ســپس یــد؟‹ بازمیدار آن  در گــزاردن  نمــاز رکعــت دو

کــهازآنآب کــهچــونرســولخدا؟ص؟بــهمدینــهدرآمــد،چاهــینبــود میدهــم!آیــامیدانیــد

مــالخالــصخویــش کســیآنرااز گــوارابرگیرنــد،مگــررومــه؛ورســولخدا؟ص؟فرمــود:“چــه

میخــردتــاهماننــددیگــرمســلمانانازآنآببرگیــرد،اّمــابهتــرازآندربهشــتنصیبــش

1.منسوببهُجریریاَجریربنعباد.

کـههمگـیدروغهسـتند،نـامایـندو 2.مقصـودشطلحـهوزبیـراسـت.درچندیـنمـوردازحدیثهـایسـوگنددهی
ذکـرشـدهاسـت.
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کــهاز یــد کنــونشــمامــرابازمیدار مــالخالــصخویــشخریــدموا گــردد؟”پــسمــنآنرااز

کــهمــنهزینــۀســپاهتنگدســترافراهــم گفــت:›آیــامیدانیــد آنآبنوشــم؟‹آنگاه،

گفتند:›بهخداسوگند!آری.‹« کردم؟‹

ایـنخبـرراَبـاُذری)أنسـاباألشـراف:5/5و6]106/6[(ازطریـقیحیـیبـنابوالحّجـاج

کـهدرآن،چنیـنافـزودهشـدهاسـت:»پـسشـمادوتـنرا بصـری،ازسـعیدجریـریآورده

مـالخویـشتجهیـز  از را تنگدسـت مـنسـپاه کـه آیـامیدانیـد بـهخـداسـوگندمیدهـم!

گفـت:»شـمادوتـنرابـهخـداسـوگندمیدهـم! گفتنـد:»بـهخـدای!آری.« نمـودم؟«آندو

ید ثبیـر_یـا:حـراء_بود]ومـننیزهمراهشبـودم[وکوهلرز آیـامیدانیـدکـهرسـولخدا؟ص؟در

کـهبـرتـوجـز تـاسـنگهایشبـهزیـرآمـدوپیامبـربـاپـایخویـشبـرآنزدوفرمـود:›ِبایسـت؛

گفتنـد:»بـهخـدای!آری.« پیامبـریـاصّدیـقیـاشـهیدنیسـت!‹؟«آندو

ایـنخبـررابیهقـی)الّسـننالکبـرٰی:168/6(ازطریـقیحیـیبـنابوالحّجـاج،ازجریـری،از

ثمامـهآوردهاسـت.

راویان سند

گوید:»حدیثشبس یک.محّمدبنعبداهللانصاری.عقیلی]الّضعفاءالکبیر:103/4[

گفتهاست:»یحییبنخذامازوی،ازمالکبن زشتوناهنجاراست.«ابواحمدحاکم

کهایرادحدیثازاو دینارحدیثهایبسزشتوناهنجارروایتنموده؛وخداداناتراست

گوید:»حدیثشبسیزشتوناهنجار استیایحیی.«ابنحّبان]کتابالمجروحین:266/2[

کهازآِنایشاننیست.حّجتآوریبهویجایز کند استوازافرادثقهحدیثهاییروایت

حدیثهای »او است: گفته نیشابوری حاکم و شمرده دروغگو را وی ابنطاهر نباشد.«

ساختگیروایتنماید.«ابوالفضلهرویویراضعیفدانستهوازدیگفتهاست:»حدیثش

کردهاست.« بسیزشتوناهنجاراستوازمالکبندینارحدیثهایمشکلدارروایت

)تهذیبالّتهذیب:256/9]228/9[(

)454(



515 زنجیرۀحدیثهایساختگیدربارۀماجرایخانۀعثمانوپاکوبیگناهشمردنوی؛وتأّملیدرآنها

البّتـهپژوهنـدگاننبایدگمانکنندکهاینمحّمدبنعبـداهللانصاریهمان]ابو[عبداهلل

بصریمحّمدبنعبداهللبنُمَثّنٰیاسـت؛زیراویبدونواسـطهازسـعیدجریریروایتنموده

_چنـانکـهدرتهذیـبالّتهذیـب)6/4؛274/9]244/9[(آمـده_اّمااینمحّمدبنعبداهللانصاری

باواسطهازجریریروایتکردهاست.

گـرچـهویثقـهبـودهاّمـاروایـتاوصحیـحنیسـت؛زیـرا دو.سـعیدابومسـعودجریـری.ا

گویـد: سـهسـالازعمـرشرادچـارپریشـانعقلیبـودهاسـت.ابوحاتـم]الجـرحوالّتعدیـل:1/4[

گشـته، کـهپیـشازایـن،ازاوثبـت »پیـشازمرگـشدچـارآسـیبدرحافظـهشـد.روایاتـی

تمنکربـودنوضعش،موجب
ّ
شایسـتهاسـت.«یزیـدبـنهـارونگفتهاسـت:»بسـاکهبـهعل

]الّتاریـخ:146/4[از کنیـم.«ابنمعیـن گـرددوروایتهـاینادرسـتازویروایـت ابتـایمـا

ابنعـدّی]الکامـلفـیضعفـاءالّرجـال:392/3[نقـلنمـودهاسـت:»بـهخـدا]ودرمحضـرخـدا[

کـهپریشـانعقلبـود، دروغنمیگوییـم؛بلکـه]بـهصراحـت[میگوییـم:ازجریـریدرحالـی

شنیدیم.«ابنحّبان]الّثقات:351/6[گفتهاست:»سهسالپیشازمرگشدچارآشفتهعقلی

گشـت.یحییبنسـعیدبهعیسـیبنیونسگفت:›آیاازجریریروایتشـنیدهای؟‹پاسـخ

کـهزیـراایـنروایـاترا گفـت:›ازاوروایـتمکـن!‹ومقصـوداوآناسـت داد:›آری.‹یحیـی

گویـد:»ان پـسازآشـفتهعقلیاشازویشـنیدهاسـت.«ابنسـعد]الّطبقـاتالکبـرٰی:261/7[

شـاءاهللثقـهبـود؛اّمـادراواخـرعمـرشپریشـانعقلگشـت.«)تهذیـبالّتهذیـب:6/4(�

کهدرطریقَباُذریآمدهاسـت.نسـائیوابنمعین سـه.یحییبنابوالحّجاجبصری

گفتهانـد:»ابنابوالحّجـاجقابـلاعتمـادنیسـت.«ابوحاتـم]الجـرحوالّتعدیـل:139/9[نیـزاورا

غیرقویدانستهاست.

عثمـانچشمپوشـی طرفـداران از همانندهایـش و روایـت ایـن درسـتی در گـر ا حّتـی

گرانبـارمیکننـد؛زیـرابـه کـهمایـۀافتخـارعثمـانباشـند،ویرا آن کنیـم،اینهـابیـشاز

کهازدهتِنبشـارتیافتهودرشـماراصحابشـورا  کهطلحهوزبیر صراحتدرآنهاآمده

333/9
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نظـراهـلسـّنت_جـایداشـتند،آنمواردرابهسـودعثمان وپیشـاپیشصحابـۀعـادل_در

گواهـیدادنـد،اّمـابـهآنچـهعثمـانازمفـادروایـتدرنظرداشـت،اعتنانکردنـدوهمچنان

یارویـیبـا کارآندورو بـرویفشـاروسـختیرواداشـتند.آیـاایـن مـردمرابـراوشـوراندندو

ایشـاندردهتـِنبشـارتیافتـه، مرسـولخدا؟ص؟بـودهاسـت؟عدالـتوحضـور
ّ
سـخنمسـل

آنبیـاِنپیامبر،چیزیرخداده ایـناحتمـالراکنـارمیزنـد.یـاآندوخبرداشـتندکهپساز

کـهموضـوعآنروایـتراازمیـانبـردهاسـت؟یعنـیسـخنرسـولخدا؟ص؟مربوطبـههنگامی

گـرعثمانبرهمـانحالبماَنـدومانعی کـهآثـارطبیعـیآنکارهـاچنـاناقتضـامیکرد،ا بـود

اثرآناقتضـاراازمیانبرده کـهموانعیرخنمـودهو بودهانـد بـرایـنبـاور پیـشنیایـد؛اّمـاآندو

راهراسـت کردنـد؛زیـرااورااز کـهپافشـارانهبـاخلیفـهچنـانرفتـار بـود اسـت.بـاهمیـنبـاور

بیـرونمیدیدنـد.

بیــانشــدهدرســخنپیامبــربــزرگ کــهآنآثــاِر چــهبســاخــودعثمــاننیــزبــاورنداشــت

همچنــانپایــدارمانــدهباشــد؛زیــراپــسازآنبدعتهایــیپدیــدآوردهبــود.بــههمیــنســبب

بــرپایــۀســخن مّکــهالحــادمــیورزدو کــهدر کــهمبــاداهمــانمــردیباشــد بیــمداشــت

کــهحدیــثصحیحــشدرهمیــن ــراواســت؛چنــان رســولخدا؟ص؟نیــمعــذابزمینیــانب

گذشت. د)ص152(
ّ
مجل

بـارۀوی،باطلحهوزبیروبلکه اینباوردر دیگـرصحابـۀیکسـرهکننـدۀکارعثمـاندر

ـد
ّ
ـدهشـتمونیـزهمیـنمجل

ّ
یـادشـدۀآنـاندرمجل ورفتـار خـوداوهمداسـتانبودنـد.بـهگفتـار

ـد)ص204(از
ّ
)ص163،69(بنگریـدوسـخنایشـانرادرسـوگنددهِییـادشـدهدرهمیـنمجل

اّمـاآنچـهازپیشـتازیوپیشـینهاتدرهمراهیبارسـولخدایـادکردی؛البّته یـادنبریـد:»و

گشـتیوبدعتهاییپدید تودارایپیشـینهوشایسـتۀوالیتبودی؛اّماپسازآن،دگرگون

کـهتنهـاقتـلسـهتـنجایـز اّمـاایـنسـخنت گفتنـد:»و کـهخـودمیدانـی.«نیـزبـهاو آوردی

کـهنـامبـردهای،نیـزجایـز کسـانیجـزآنسـهتـن کـهقتـل کتـابخـدادیدهایـم باشـد؛مـادر

334/9
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بـرایآننبـرد نمایـدو کـهتجـاوز کسـی زمیـنبکوشـد؛ کـهبـرایفسـادگریدر کسـی اسـت:

کـردهواز  تـوتجاوز ایـنراهنبـردوسـتیزکنـد.و کـهازحـقمنـعنمایـدوسـپسدر کنـد؛کسـی

اینراهستیزنمودهای....« راهآنمانعپدیدآوردهودر حقمنعنمودهودر

بـارۀعثمـانوبدعتهایـش آرایصحابـهدر کـهاز هماننـدایـنسـخنانبسـیاراسـت

کـهرسـولخدا؟ص؟عثمـانراشـهید حکایـتداردوهمگـیایـنسـخنراتکذیـبمیکنـد

نامیـدهباشـد.ازدروغسـازیهاینسـنجیدهبـهخـداپنـاهمیجوییـم!

ازجملۀآنروایتهاایناست:

کـهعثماندر یـۀتیمیآورده الفتـوح،ازطریـقصعصعـةبـنمعاو 26.سـیفبـنعمـردر

حـالمحاصـره،پیکـینـزدعلـیوطلحـهوزبیـروجـزایشـانفرسـتادوخواسـتتـافـردایآن

گفـت:»شـمارابـهخـداسـوگندمیدهـم گشـتو بـاالبـرایشـاننمـودار گردآینـد.پـساز  روز

کـهرسـولخدا؟ص؟  کسـیجـزاصحـابپیامبـر؟ص؟راسـوگندنمیدهـم_!آیـانمیدانیـد _و

کـردم؟آیـا آِناواسـت.‹ومـنآنراحفـر کـهچـاهرومـهراحفـرنمایـد،بهشـتاز فرمـود:›هـر

آِناواسـت.‹  کـهسـپاهتنگدسـتراتجهیـزنمایـد،بهشـتاز کـهویفرمـود:›هـر نمیدانیـد

کردنـد. ومـنآنراتجهیـزنمـودم؟«ایشـانسـخنویراتصدیـق

گفتـه ابنحجـر)فتـحالبـاریبشـرحصحیـحالبخـاری:314/5]408/5[(ایـنخبـرراآوردهو

کننـدگانسـخنعثمـان، کـهآنتصدیـق اسـت:»نسـائیازطریـقاحنـفبـنقیـسآورده

اینـانبودنـد:علـیبـنابی طالـبوطلحـهوزبیـروسـعدبـنابیوّقـاص.«

کـهخـودوی ایـرادروایـتلـبفروبسـته،حـالآن ایـنجـااز کـهابنحجـردر میبینیـد

گـردآوردهکهاوراضعیـفودارایحدیثمردود  بـارۀسـیفبـنعمررا سـخنانحافظـاندر

گفتهاند:»عموماحادیثشبسزشـتوناهنجاراسـت  وبیاعتباروحدیثسـازدانسـتهو

بـهکفـرمّتهـمبـوده افـرادثقـهحدیثهـایسـاختگیروایـتنمایـد.حدیـثمیسـاختهو از و

کتاب)84/8و333(بنگرید. است.«بههمین
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گویـامقصـودویازشـمارشتصدیـقکننـدگاناّدعـایعثمـان،اثبـاتفضیلتـیبـرای

کـهبـهفـرضدرسـتیاینروایت_کهبسـیدوراسـت_فراوانیتصدیق ایـن بـوده؛غافـلاز او

کـه آن کننـدگاندرهـردومـورد،مایـۀافزایـشننـگوعیـببـرایعثمـاناسـتوبیـشاز

کـه نـدارم تردیـد گذشـت. کـه چنـان میسـازد؛ گـران را بـارش گـردد، افتخـارش موجـب

ایـنبیـانپردامنـه،دیگـربـرایایـنسـوگنددهیارزشـینمیشـمرند،هـر پژوهنـدگانپـساز

کتـابالوصایـا،بـاباذاوقـفارضـًااوبئـرًا:236/4]1021/3[(1آنرابـاذکـر چنـدبخـاری)الّصحیـح:

اینکتـابصحیح)!( کـهدر کـردهاسـت.وچـهبسـیاراسـتروایاتنادرسـت سـندروایـت

آمـدهوبایـدآنهـارابـهسـینۀدیـوارکوبیـد؛همچنانکههرکسبهکتابابوهریرهازسـرورمان

آیـتاهللشـرفالّدینودیگـرتألیفهـایویبنگـرد،ایـنرادرمییابـد.بـهخواسـتخـدای

دهایدیگرخواهیمآورد.
ّ
تعالی،شرحاینسخنراآشکارادرمجل

آنروایتهاچنیناست: یکیدیگراز

کـهعثمـانمرکـبآن قتـادۀبصـریآورده 27.اسـدبـنموسـیدرفضائـلالّصحابـه،از

سـپاهتنگدسـترابـا1000شـترو70اسـبفراهـمسـاخت.

ابنحجـر)فتـحالبـاریبشـرحصحیـحالبخـاری:315/5]408/5[(ایـنخبـرراآوردهوآنرا

قتادهتاپایان راویانسـند،میاناسـدبنموسـیوقتادهونیزاز مرسـلشـمردهاسـت.ویاز

سـندرایـادنکـرده؛پـسایـنروایـتازهـردوسـویمرسـلاسـت.چـهبسـادرهـردومرحلـه

کـهشـیِربنیمـروان]=اسـدبـنموسـی[دردامـنامانتـش ورسـوابودهانـد افـرادیحدیثسـاز

کـهاحترامحدیـثراحفظ بـاحـذفآنـان،خوشـایندشافتـاده نامشـانراپوشـیدهداشـتهو

نمایـد.ایـناسـدبـنموسـینـوادۀولیـدبـنعبدالملـکبنمـروانامویاسـتونسـائیگرچه

گـرکتـابتألیـفنمیکرد،برایـشبهتربـود.«ابنیونسنیز ویراثقـهدانسـته،گفتـهاسـت:»ا

کـهبـهگمـانمن،ایـرادشاز روایـتنمـوده گفتـهاسـت:»حدیثهـایبـسزشـتوناهنجـار

کتاب)276/7(گذشـتواز کهشـرححالشدرهمین 1.ویآنراازطریقابواسـحاقسـبیعیشـیعیتدلیسگرآورده
کهاوبسـیضعیفاسـتوبهحدیثشاحتجاجنگردد. ابوعبدالّرحمانعثمانینقلشـده

335/9
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کسـانیجزاواسـت.«ابنحزمحدیثشرابسزشـتوناهنجاروخودشراضعیفشـمرده 

گفتـهاسـت:»نـزددانشـورانحدیـث،بـهاواحتجـاجنگـردد.«)میـزاناإلعتـدال: وعبدالحـق

97/1]207/1[؛تهذیبالّتهذیب:260/1]228/1[(

زمرۀآنحدیثهاایناست: در

کهعثمان700اوقیهطاآورد. 28.ابوَیْعلٰیازطریقیدیگرآورده

کـــرده  یـــاد )]408/5[ 315/5 البخـــاری: بشـــرحصحیـــح البـــاری )فتـــح ابنحجـــر را  ایـــن

یـــان کاشســـندشرامـــیآوردتـــاپژوهنـــدگانرابـــهشـــرححـــالراو وضعیـــفشـــمردهاســـت.

گاهمیکردیـــم! دروغگویـــشآ

آنروایتهاچنیناست: یکیدیگراز

ابویاســر هــارون بــن عّمــار ازطریــق الّرجــال:340/1[ فــیضعفــاء ]الکامــل ابنعــدّی .29

کهرسولخدا؟ص؟  کرده یفهروایت
َ

مستملی1ازاسحاقبنابراهیممستملی،ازابووائل،ازُحذ

درپــیعثمــانفرســتادتــابــراییکــیازغزوههایــشازاوکمــکجویــد.عثمــان10000دینــاربرای

کــردوبرایــشچنیــندعــافرمــود:»ای پیامبــرفرســتادواوآنرامقابــلخویــشقــراردادوزیــرورو

کــردهایوهــرچــهراتــاروزقیامــت عثمــان!خداونــدهــرچــهراپنهــانیــاآشــکاریــادرخفــا

میکنی،بیامرزد!«وازآنپسعثمانازهرچهکرد،بیمنداشت.

ایـنخبـریـادنمـودهوایرادهـایسـندشرا الّنهایـه:212/7]238/7[(از ابنکثیـر)البدایـةو

کـهدوستیشـان کسـانیاسـت کـهشـیوۀویدرشـمردنفضیلتهـای ذکـرنکـرده،چنـان

ویرافراپوشـاندهاسـت.نیـزابنحجـر)فتـحالبـاریبشـرحصحیـحالبخـاری:315/5]408/5[(آن

 43/7 )همـان: همـو همچنیـن اسـت.« ضعیـف بسـیار »سـندش اسـت: گفتـه و آورده را

دّنّیـه:172/1]627/1[( 
ّ
گفتـهاسـت:»سـندشسسـتاسـت.«قسـَطانی)المواهـبالل )]54/7[

ایـرادشلـبفروبسـته؛اّمـازرقانـیدرشـرحشسـخنابنحجـررا از نیـزایـنروایـتراآوردهو

کردیم. کهیاد 1.درالبدایةوالّنهایهتألیفابنکثیر]238/7[عّماربنیاسرمستملیآمده؛اّمادرستهماناست

336/9
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کمگویـد:»نزددانشـورانحدیث، اسـت:›حدیثهایـشبـداحادیثـیاسـت.‹«ابواحمـدحا

گفتـهاسـت:»حدیثـشرامـردود قـوینیسـت.«بغـویحدیثـشراضعیـفشـمردهوازدی

دانسـتهاند.«)میـزاناإلعتـدال:122/3]11/4[؛تهذیـبالّتهذیـب:407/9]361/9[(

یـانشـامی  گـرازدیگـرراو کفایـتمیکنـد،حّتـیا همیـندرسسـتیسـندوبطـانآن

کـهدرسـندآنهسـتند، وحقسـتیزومخالـفبـاخانـدانپـاکپیامبـر_صلـوات اهلل علیهـم_

چشـمبپوشـیمیـاازمرسـلبودنـشکـهمایۀسسـتیروایتاسـت،صـرفنظرکنیـم.اینهابه

قیامـترا کـردنتـاروز گنـاه مدرتضـاداسـتو
ّ
کـهبـااصـولمسـل جـزمتـنروایـتاسـت

گربههرانسـانغیر آیندۀعثماناسـت.ا یـدنبـرگنـاهدر رخصـتمیدهـدومایـۀجـرأتورز

را وی وهوسهایـش هـوا اسـت، یـده آمرز میکنـد، آینـده  در چـه هـر کـه بگوینـد معصـوم

بیـازد.هـوا  آسـانیبدانهـادسـت بـه  و راسـبکشـمارد گناهـان آن انجـام تـا  برمیانگیـزد

کـتمیکشـاَند؛  بـهپرتگاههـایها راهـرلحظـه او کـه انسـان   وهـوسغریـزهایاسـتدر

گناهبازدارد. کهخدایتعالیاورااز کسیاست ومعصوم

کـهرفتـارعثمـانهمیـنروایـتراتأییـدمیکنـدوتنهـا گفـت آری؛بـهحقیقـتبایـد

کبار کارهایزشـتوها گناهانوفرورفتندر کهاورابرایانجام کسـیاسـت مانندرفتار

کـهگناهـانولغزشهایشبخشـیدهمیشـود؛پس رخصـتدادهانـدوامیـدشبخشـیدهاند

یـد. رهآوردهـایزشـتگفتـارشپـروانمیورز بـهپیامـدرفتـارشاعتنـانداشـتواز

گـردد_البّته انسـانسـرزده کـهپیشتراز کـهکارهـاینیـکمایـۀزدودنگناهانـی گیریـم

بیـرون ازدیـن را فـرد کـه بزرگـی گناهـان یـا  و مـردممربـوطاسـت بـهحقـوق بـهجـزآنچـه

کـهانجـام کـدامعمـلنیکـواسـت،خـواهازعثمـانیـادیگـران، میسـازد_؛اّمـادرشـریعت

گرداَندواورادرهمۀآنهابهبهشـتبشـارت گناهدرهمۀعمرانسـانتاروزقیامترامباح

ایمانسـنگینترباشـد؛وباایـنحال،ایمان تـرازویکارهـاهیـچچیزنیسـتکهاز دهـد؟در

آینـده کارهـایانسـاندر کـهمایـۀآمـرزش رانسـبتبـهچیزهـایدیگـرنـدارد نیـزایـنامتیـاز
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یـانضعیـف راو لدنّیـه)65/3(بنگریـد.شـرححـالبرخـیاز
ّ
آوردهاسـت.بـهشـرحالمواهـبال

دخواهدآمد.
ّ
اینسنددرهمینمجل

کـهحسـنبـنعرفـه،ازمحّمـدبـنقاسـماسـدی الّنهایـه:212/7(آورده ابنکثیـر)البدایـةو

گونـۀمرسـلروایـت اوزاعـیشـامی،ازحّسـانبـنعطّیـۀدمشـقی،ازپیامبـر؟ص؟بـه شـامی،از

کهبهعثمانفرمود:»هرچهراپیشوپسانجامدادهاییاپنهانوآشـکارسـاختهای  نموده

تـوسـرخواهـدزد،خداونـدبیامـرزد!« قیامـتاز تـاروز تـوسـرزدهو یـاپیشتـراز و

کـهِعْجلـی گرایـشعثمانـیداشـته_چنـان کـه گـرجـزمحّمـدبـنقاسـم گویـد:ا امینـی

یـخالّثقـات:ص411[آوردهاسـت_کسـیدیگـردرسـندایـنخبـرمرسـلدروغیننبـود،برای ]تار

بارۀ سسـتیآنکفایـتمیکـرد.آیـابـرابنکثیرکهبدینخبراحتجاجنموده،اینسـخناندر

محّمـدبـنقاسـمپوشـیدهمانـدهاسـت:نسـائی]کتـابالضعفـاءوالمتروکیـن:ص221[ویراثقـه

بارۀوی کـهاودروغگـواسـت.ِترِمـذیگفتهاسـت:»احمـددر کـرده ندانسـتهوازاحمـدنقـل

گویـد:»وی کـردهوضعیفـششـمردهاسـت.«ابوحاتـم]الجـرحوالّتعدیـل:65/8[ چـونوچـرا

نـهقابـل گفتـهاسـت:»نـهثقـهاسـتو قـوینیسـتوحدیثـشمـراخـوشنیفتـد.«ابـوداوود

گویـد: اعتمـاد؛واحادیثـشسـاختگیاسـت.«ابنعـدّی]الکامـلفـیضعفـاءالّرجـال:250/6[

گفتـهاسـت:»احادیثـیروایـت بـراء »عمـومآنچـهروایـتنمـوده،پذیرفتـهنشـدهاسـت.«

دروغگـو را وی المتروکـون:ص348[ و ]الضعفـاء داَرُقْطنـی اسـت.« نشـده پذیرفتـه کـه نمـوده

نـدارد.«بخـاری گفتـهاسـت:»حدیثهایـشسـاختگیاسـتواعتبـار شـمردهوابنقاسـم

کـردهاسـت:»حدیـث یـخالکبیـر:مـج214/1[ازاحمـد]العلـلومعرفـةالرجـال:170/2[نقـل ]الّتار

گفتـهاسـت:»احمـدویرادروغگـوشـمردهاسـت.« افکندیـم.«ودرجـایدیگـر ویرادور

آِنایشـاننیسـت؛  افـرادثقهروایاتیآوَردکهاز گویـد:»از ابنحّبـان]کتـابالمجروحیـن:287/2[

وحّجـتآوریبـهویجایـزنباشـد.«عقیلـی]الّضعفـاءالکبیـر:126/4[گفتـهاسـت:»برخـیبـه

کـردهوبرخـیحدیثـشرانادرسـتشـمردهاند.احمـداورامردوددانسـتهوگفته ویاعتمـاد
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کمگویـد:»نزددانشـورانحدیث، اسـت:›حدیثهایـشبـداحادیثـیاسـت.‹«ابواحمـدحا

گفتـهاسـت:»حدیثـشرامـردود قـوینیسـت.«بغـویحدیثـشراضعیـفشـمردهوازدی

دانسـتهاند.«)میـزاناإلعتـدال:122/3]11/4[؛تهذیـبالّتهذیـب:407/9]361/9[(

یـانشـامی  گـرازدیگـرراو کفایـتمیکنـد،حّتـیا همیـندرسسـتیسـندوبطـانآن

کـهدرسـندآنهسـتند، وحقسـتیزومخالـفبـاخانـدانپـاکپیامبـر_صلـوات اهلل علیهـم_

چشـمبپوشـیمیـاازمرسـلبودنـشکـهمایۀسسـتیروایتاسـت،صـرفنظرکنیـم.اینهابه

قیامـترا کـردنتـاروز گنـاه مدرتضـاداسـتو
ّ
کـهبـااصـولمسـل جـزمتـنروایـتاسـت

گربههرانسـانغیر آیندۀعثماناسـت.ا یـدنبـرگنـاهدر رخصـتمیدهـدومایـۀجـرأتورز

را وی وهوسهایـش هـوا اسـت، یـده آمرز میکنـد، آینـده  در چـه هـر کـه بگوینـد معصـوم

بیـازد.هـوا  آسـانیبدانهـادسـت بـه  و راسـبکشـمارد گناهـان آن انجـام تـا  برمیانگیـزد

کـتمیکشـاَند؛  بـهپرتگاههـایها راهـرلحظـه او کـه انسـان   وهـوسغریـزهایاسـتدر

گناهبازدارد. کهخدایتعالیاورااز کسیاست ومعصوم

کـهرفتـارعثمـانهمیـنروایـتراتأییـدمیکنـدوتنهـا گفـت آری؛بـهحقیقـتبایـد

کبار کارهایزشـتوها گناهانوفرورفتندر کهاورابرایانجام کسـیاسـت مانندرفتار

کـهگناهـانولغزشهایشبخشـیدهمیشـود؛پس رخصـتدادهانـدوامیـدشبخشـیدهاند

یـد. رهآوردهـایزشـتگفتـارشپـروانمیورز بـهپیامـدرفتـارشاعتنـانداشـتواز

گـردد_البّته انسـانسـرزده کـهپیشتراز کـهکارهـاینیـکمایـۀزدودنگناهانـی گیریـم

بیـرون ازدیـن را فـرد کـه بزرگـی گناهـان یـا  و مـردممربـوطاسـت بـهحقـوق بـهجـزآنچـه

کـهانجـام کـدامعمـلنیکـواسـت،خـواهازعثمـانیـادیگـران، میسـازد_؛اّمـادرشـریعت

گرداَندواورادرهمۀآنهابهبهشـتبشـارت گناهدرهمۀعمرانسـانتاروزقیامترامباح

ایمانسـنگینترباشـد؛وباایـنحال،ایمان تـرازویکارهـاهیـچچیزنیسـتکهاز دهـد؟در

آینـده کارهـایانسـاندر کـهمایـۀآمـرزش رانسـبتبـهچیزهـایدیگـرنـدارد نیـزایـنامتیـاز
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کردنـد  کارهـای شایسـته  کـه ایمـان آوردنـد و  کسـانی  گذشـتهراقطـعمیکنـد:»و   باشـد،بلکـهتنهـا

و بـه آن چـه بـر محّمـد؟ص؟ فـرو فرسـتاده شـده، و آن حـق اسـت از جانـب پروردگارشـان، ایمـان آوردنـد، 

گـرجـزایـنبـود،همـۀ کارشـان را بـه سـامان آورد.«]محّمـد/2[وا بدیهایشـان را از آنهـا بـزدود و حـال و 

گشته،بیهودهبود! کهبهمؤمنانخطاب بیمهاوتهدیدهایی

مـادرکارهـایعثمـانرفتـارینیکـوکهسـزاوارچنینغلّوپردازیبیرونازاصولاسـام

گـرصحیحباشـد_وبودجـهایکه باشـد،نیافتیـم،مگـرپرداخـتهزینـۀسـپاهتنگدسـت_ا

کـهبرخیکسـانبیشازعثمانبرایسـپاه بـرایکنـدنچـاهرومـهصـرفنمـود.اّمادانسـتید

کـردهوآبش تنگدسـتهزینـهنمودنـد.نیـزبسـیارندکسـانیکـهچاههـاکنـدهونهرهـاجـاری

آمرزیدهشـدنگناهانـشتاروز گـرایـنکارهـایعثمانسـزاوار راوقـفمسـلماناننمودهانـد.ا

گـروهگروه،گناهانشـانتاروزقیامتآمرزیدهباشـد! قیامـتاسـت،پـسبایـدهمـۀآنمـردم،

بـاآناننه!نیکبسـنجیدودرشـگفتشـوید! بـودهو اّمـابخـتبـاعثمـانیـار

با بهسـببگناهانشبراوخشـمگرفتندو بـاز ایـنآمـرزشخبـرداشـتندو آیـاصحابـهاز

ایـنکـهعـادلبودنـد،درمخالفـتبـاخـداورسـولش؟ص؟ازگناهـاناودرنگذشـتند؟یـاایـن

بـهزبالـهدانافکندنـد؟البّتـهبـهگمـانمـن،ایـنخبـرپـسازماجـرای خبـردروغراشـنیدندو

گورسـتان کوکـبو روزگاررخدادنآندومحاصـرهودرحـّش محاصـرۀخانـهزادهشـدودر

کـهبـه گاه عقیمـشآنرانـزادهبـودتـاآن یهودیـان،هنـوزدرصلـبحدیثسـازانبـودومـادِر

دستقابلههایروزگارمعاویهوپسازآن،فرصتزادهشدنیافت.

ابوعوانـۀوّضـاحبصـری،از بهـزابواألسـودبصـری،از 30.احمـد)المسـند:70/1]113/1[(از

حصیـن،ازعمـروبـنجـاوانبصـری،ازاحنـفبـنقیـسبصـریروایـتنمـودهاسـت:»بـرای

کـهکسـیآمـد  اقامتـگاهخویـشبودیـم کردیـم.در گـذر  ادایحـجحرکـتنمودیـموازمدینـه

بـههـمریختهانـد!‹مـنوهمراهـمبـهسـویمسـجدروان گفـت:›مـردمدرمسـجدنگـرانو و

ِگـردچنـدنفرحلقهزدهاند.منازمیانایشـانراهیگشـودموبهآن کـهمـردم شـدیمودیدیـم
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چنـدتـنرسـیدم.دیـدمعلـیبـنابی طالـبوزبیـروطلحـهوسـعدبـنابیوّقـاصآنجـا

گفـت:›آیـاعلـیایـنجـااسـت؟‹ راهرسـیدو کـهعثمـانهـماز هسـتند.دیـرینگذشـت

گفتنـد:›آری.‹گفـت:›آیـاطلحـهایـنجااسـت؟‹گفتند:›آری.‹گفت:›آیاسـعداینجا

اسـت؟‹گفتنـد:›آری.‹گفـت:›بـهخداونـدیکهمعبودیجزاونیسـت،سـوگندتاندهم!

کـهآغـلفـانخانـدانرابخـرد،خداونـدویرا کـهرسـولخدا؟ص؟فرمـود:“هـر آیـامیدانیـد

کارخبـردادم.وی ایـن نـزدرسـولخدا؟ص؟آمـدمواورااز بیامـرزد.”پـسمـنآنراخریـدمو

گفـت:›بـه گفتنـد:›آری.‹ آِنتـوباشـد؟”‹ تـاپاداشـشاز فرمـود:“آنراجـزءمسـجدسـاز

رسـولخدا؟ص؟  کـه آیـامیدانیـد دهـم! نیسـت،سـوگندتان او جـز معبـودی کـه خداونـدی

فرمـود:“کیسـتتـاچـاهرومـهرابخرد؟”پـسمنآنرابهفانبهاخریدمونزدرسـولخدا؟ص؟ 

ایـنکارخبـردادم.فرمـود:“آنرابـرایآشـامیدنمسـلمانانقـراردهوپاداشـش آمـدمواورااز

نیسـت، او جـز معبـودی کـه خداونـدی ›بـه گفـت: ›آری.‹ گفتنـد: باشـد؟”‹ تـو آِن  از

آراسـتنسـپاهتنگدسـتبـهچهـرۀ روز کـهرسـولخدا؟ص؟در سـوگندتاندهـم!آیـامیدانیـد

کـهایـنسـپاهراتجهیـزکند،خدایـشبیامرزد!”  ]نیازمنـد[سـپاهیاننگریسـتوفرمـود:“هـر

نیـازنداشـتند؟‹ وسـاقبندشـتران افسـار بـه کـهحّتـی تـاآنجـا بـرآوردم را آنـان  نیـاز مـن

گواهباش!بارخدایا؛ گواهباش!بارخدایا؛ گفت:›بارخدایا؛ گفتند:›بهخداسـوگند!آری.‹

گواهباش!‹سپسبازگشت.«

بیهقی)الّسننالکبرٰی:167/6(باهمانسنِدیادشده،اینخبرراآوردهاست.

مــردم شــورش کــهمیتواننــد زن،میپندارنــد ســپاههمــان بصریــان، گویــد: امینــی

صالــحبصــرهبــرعثمــانرابــاپرداختــنچنیــندروغهــایســاختگیجبــراننماینــدوســاحت

کــه ایــن یــخبرایــشثبــتنمــوده،پــاکســازند؛غافــلاز کــهتار  کبــار گناهــانها ویراازآن

کــهصحابــۀ آن گرانبــاریاشمیافزایــد.پــساز گــرچنیــنافســانههاییراســتباشــد،بــر ا

بــهآنبهــا گــوشایشــانرســیدو بــزرگایــناحتجــاجخلیفــهراشــنیدندوســوگندهایشبــه

ــهســخن گون ــاهمــه ب ــراوشــورانیدندو ــدومــردمراب نهادن ــاور ندادنــدوهمچنــانویرابیی
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بــهقتلــشرســاندندواســتخوانهایش گفتنــدو بــد او کننــدهوباعــثســرزنش،از ضعیــف

کردنــدوهمــۀ ــاندفــن گورســتانیهودی راشکســتندوجنــازهاشراســنگباراننمودنــدودر

گردنمیآینــد_بــرنکوهــشوی اهــلســّنت،همــۀاّمــتبــرخطــا کــهبــهپنــدار ایشــان_بــاآن

ــدحدیثســازان ــد،هــرچن ــینمیماَن ــردباق ــنم ــرایای همداســتانشــدند،دیگــرارزشــیب

ــرایاو1000افســانهبســازند! ب

کـهبـهفـرضصّحـتایـنخبرهـا،پاداشهاییادشـدهتنها ازآنچـهگفتیـم،برمیآیـد

کارهـا آن مـدار بـر بلکـه نیسـت، افـراد بـرای ثابـت وحقوقـی بـارمیگـردد کارهـا بـرهمـان

کـهمقتضیهابامانعها کـهسـببیقویتـرآنراتبـاهنسـازد.درهمۀاموری میچرخـد،مـادام

کـهعثمـانسوگندشـانداد،بـرهمیـنبـاور مـواردی همراهنـد،چنیـناسـت.آنافـرادنیـزدر

اینرو،بـهآنبهاییندادند؛ کـهآنمقتضیهـابـامانعـیقویتـرهمراهوتباهگشـتهواز بودنـد

گراصلایناّدعاهاحقیقتداشتهباشد. البّتها

اینردیف،چنیناست: ازدیگرروایاتدر

ابوعبدالّرحمـان  از سـبیعی، ابواسـحاق طریـق از الکبـرٰی:167/6( )الّسـنن بیهقـی .31

گشـتوخانـهاشرااحاطـه کـهچـونعثمـانبـنَعّفـان؟ضر؟ محاصـره سـلمیروایـتنمـوده

گفـت:»شـمارابـهخـداسـوگندمیدهـم!آیـامیدانیـد بـاالنمایـانشـدو نمودنـد،بـرمـردماز

کـوهحـراءبـود]ومـننیـزهمراهـشبـودم[وفرمـود:›ایحـراء!بایسـت؛ کـهرسـولخدا؟ص؟بـر

گفـت: گفتنـد:»بـهخـداسـوگند!آری.« کـهبـرتـوجـزپیامبـریـاصّدیـقیـاشـهیدنیسـت؟‹«

کـردنسـپاه کـهرسـولخدا؟ص؟هنـگامآمـاده »شـمارابـهخـداسـوگندمیدهـم!آیـامیدانیـد

مـردمدرآنهنـگامدر افتـد؟‹ کـهپذیرفتـه انفاقـیمیکنـد کسـی فرمـود:›چـه تنگدسـت

عسـرتوسـختیبودنـد.پـسمـنیکسـومآنسـپاهراازدارایـیخویـشتجهیـزنمـودم؟«

گفتنـد:»بـهخـداسـوگند!آری.«سـپسگفـت:»شـمارابهخداسـوگندمیدهم!آیـامیدانید

کـسنمیتوانسـتجـزبـاپرداخـتآببهـا،ازچـاهرومـهآببنوشـد؛ومـنآنرااز کـههیـچ
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گفتنـد:»بـهخـدا راهمانـدهوقـفنمـودم؟« بـرایتوانگـروفقیـرودر دارایـیخویـشخریـدمو

سـوگند!آری.«وسـپسمـواردیدیگـررابرشـمرد.

گفتیـموی کتـاب)276/7( کـهدرهمیـن درسـندایـنخبـر،ابواسـحاقسـبیعیاسـت

کشـیدهوبـسضعیـفاسـت  کوفیـانرابـهتباهـی کـردهوحدیـث بـاپنهانـکاریفریبگـری

بـهاو  گرایـشعثمانـیاسـتو اّمـاابوعبدالّرحمـاندارای  وبـهحدیثـشاحتجـاجنگـردد.و

وحدیثشاعتمادنشود.

از راشـدبصـری، بـن ازعّبـاد ازمدائنـی، )أنسـاباألشـراف:10/5]112/6[( َبـاُذری .32

کـهرسـولخدا؟ص؟فرمود:»چهکسـیایـنسـپاهراتجهیزمیکند حسـنبصـریروایـتنمـوده

برابـرشـفاعِت  گفـت:»ایرسـولخدا!در باشـد؟«عثمـان پذیرفتـه برابـر،شـفاعتش  تـادر

گفت:»من70000سـّکه گشـته؟«فرمود:»آری؛باضمانتخداورسـولش.«عثمان پذیرفته

برایآنانهزینهمیکنم.«

وفـاتپیامبرپـاکتجهیزنمود؛ گویـد:ایـنسـپاهراحسـنبصریسـالهاپـساز امینـی

پایـاندورانخافـتعمـرزادهشـد!شـایدویدرصلـبپـدرشاز کـهدوسـالپیـشاز همـو

ورایپردهاینازکبهآنصحنهنگریسـتهوآنسـخنانراشـنیدهاسـت!شـایدهمبامرسـل

کردهاست. نهادناینروایت،بهباطلبودنشاشاره

کـههمـانعّبـادبـنراشـدایـنسـخنرابـهحسـنبصـریبسـتهوحسـناز بعیـدنیسـت

یـخ:103/4[نقـلنمـودهاسـت:»حدیـثعّباد ابنمعیـن]الّتار ایـنتهمـتمبـّراباشـد.دوریاز

قـوینیسـت،هرچنـدنوشـتهمیشـود_یعنـیمقتضـایتأّمـلوسـنجشاسـت_.«دورقـی

یـخالکبیـر:مـج36/6[  کـهحدیـثعّبـادضعیـفاسـت.بخـاری]الّتار ابنمعیـننقـلنمـوده  از

گفتهاند:»یحییقّطانویرامردوددانسـتهاسـت.«ابوداووداوراضعیف؛ونسـائی وازدی

]کتـابالضعفـاءوالمتروکیـن:ص172[ویراغیـرقـویدانسـتهاند.ابنمدینـیگوید:»منازحال

گفتـه ویبیخبـرم.«ابنبرقـیاوراغیـرقـویشـمردهوابنحّبـان]کتـابالمجروحیـن:163/2[
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کـهبـه یـانمشـهور،حدیثهـایبـسزشـتوناهنجـارمـیآوردتـاآنجـا راو اسـت:»ویاز

کارعمـدداشـتهاسـت.پـسحّجـتآوریبـهویباطـلاسـت. ایـن کـهاودر دلراهمییابـد

کـهبیشـینهاشسـاختگیاسـت.«)تهذیـبالّتهذیـب: ازحسـنروایـتنمـوده اوحدیثـیدراز

)]80/5[92/5

آنروایتهاایناست: یکیدیگراز

بــّکار بــن بکــر  از بــنســعدان، ابراهیــم ازطریــق )58/1 األولیــاء: )حلیــة ابوُنَعیــم .33

کــهعثمــانبــنَعّفــاندو ابوهریــرهروایــتنمــوده ابوزرعــه،از بصــری،ازعیســیبــنمســّیب،از

کهنــهرابدهنــدو]کاالی کــه]کاالیــی[ ــاربهشــتراازرســولخدا؟ص؟خریــد،همــانســان ب

کــهســپاهتنگدســت َکنــد؛ودیگــرآنزمــان کــهچــاهرومــهرا گاه نــو[تــازهرابســتانند:1یکــیآن

راتجهیــزنمــود.

راویان سند

یـک.بکـربـنبـّکارابوعمـروبصری.ابنابیحاتـم]الجـرحوالّتعدیـل:70/3[گوید:»حدیثش

ضعیـفوحافظـهاشناسـالموخـودشدچارپریشـانیبودهاسـت.«ابنمعین]الّتاریـخ:209/4[ 

ویرابیاعتبـارشـمردهونسـائی]کتـابالضعفـاءوالمتروکیـن:ص65[اوراغیـرقـویوغیـرثقـه

دانسـتهوابوحاتـم]الجـرحوالّتعدیـل:383/2[گفتـهاسـت:»ویقـوینیسـت.«عقیلـی]الّضعفـاء

اإلعتـدال:160/1  )میـزان شـمردهاند. افـرادضعیـف از را او سـاجی و ابنجـارود و الکبیـر:152/1[

]343/1[؛تهذیبالّتهذیب:48/1]420/1[؛لسانالمیزان:48/2]59/2[(

یـخ:342/3[ونسـائی]کتـابالضعفـاءوالمتروکیـن: دو.عیسـیبـنمسـّیب.یحیـی]الّتار

ص176[وداَرُقْطنـی]الضعفـاءوالمتروکـون:ص317[اوراضعیـفشـمردهاند.ابوحاتـم]الجـرحو

بـارۀویچـون  الّتعدیـل:288/6[وابوزرعـهویراغیـرقـویدانسـتهاندوابنحّبـانوجـزاودر

ـق.«معنایاینجمله
َ
مّرتین،ِبیعالَخل

َ
1.عبـارتمتـنچنیـناسـت:»ِاشـتریعثمـانبـنعّفانمنرسـولاهلل؟ص؟الجنـۀ

چنـدانآشـکارنیسـتوآنچـهترجمـهشـد،نزدیکترینمعناییبـودکهبهنظرمیرسـید.)ن.(
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گفتـه یـخ:355/3[نیـز کردهانـد.ابـوداووداوراضعیـفشـمردهویحیـیبـنمعیـن]الّتار وچـرا

دسـتکاری را »خبرهـا گویـد: ]119/2 المجروحیـن: ]کتـاب ابنحّبـان نـدارد.«  »اعتبـار اسـت:

کـهدرخـوراحتجـاجنیسـت.« میکنـدوفهمـشصحیـحنیسـتوبـهخطـامـیرودتـاآنجـا

)لسـانالمیـزان:405/4]468/4[(

کـهصحابـهایـنخریـداّدعایـیرابـاورنداشـتند؛وگرنـه پژوهنـدگانبـهخوبـیمیداننـد

بـردشـمنِیسـختایـنمـردوتنهـانهادنشهمداسـتاننمیشـدند.خودوینیزبـدانیقین

کهدرمّکهالحادمیورزدونیمعذاب کسـیباشـد کههمان ید نداشـت؛وگرنهبیمنمیورز

د)ص153(گذشـت.
ّ
زمینیـانبـراواسـت؛چنـانکهحدیثـشدرهمینمجل

ازهمانروایتهااست:

ابوُنَعیـم)حلیـةاألولیـاء:58/1(ازدوطریـق:یکـی 34.احمـد)المسـند:75/4]28/5[(و

از خّطابـی، فـاروق  از دیگـری و ابـوداوود؛  از حبیـب، بـن یونـس  از جعفـر، بـن عبـداهلل از

ابومسـلمکجـی،ازحّجـاجبـننصر1ابومحّمدبصری؛ازسـکنبنمغیـرۀامویبصری_غام

فرقـدبـنابیطلحـه،ازعبدالّرحمـانبن ولیـدبـنابیهشـامبصـری،از خانـدانعثمـان_،از

کـهپیامبـر؟ص؟درخطبـهایمـردمرابرانگیخـتتاسـپاه ابیخبـاب2سـلمیبصـریآوردهانـد

گفـت:»100شـتربـاپـاالنوپاسـشبـرعهـدۀمـن!«دیگـر کننـد.عثمـان تنگدسـتراتجهیـز

بـارپیامبـرتشـویقنمـود.عثمـانگفت:»100شـتردیگرباپاالنوپاسـشبرعهـدۀمن!«دیگر

گفـت:»100شـتردیگـربـاپـاالنوپاسـشبـرعهـدۀمـن!« بـارپیامبـرتشـویقنمـود.عثمـان

ایـن،دیگربر کـهپیامبـر؟ص؟همـراهبـاتکاندادندسـتش،فرمـود:›پساز گویـد:»دیـدم راوی

کـینیسـت.‹« کـهانجـامدهـد،با عثمـاندرهـرکاری

گاهنمایـددربـارۀایـنصحابـیبصـریکهجـزازراه امینـیگویـد:آیـاکسـینیسـتتـامـراآ

1.درنسخههاچنینآمده؛اّمادرسِتآن،ُنَصیراست.

2.درنسخههاچنینآمده؛اّمادرسِتآن،عبدالّرحمانبنخباباست.
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اینحدیثششـناختهنشـدهوازتاریخزندگانیاشچیزیجزسـاختنهمینحدیثدانسـته

کهابنعبدالبّر نیسـتوازپیامبربزرگجزهمینخطبۀاّدعاییراروایتنکردهاسـت_چنان

وصحابـی نمودهانـد_ تصریـح )]396/2[ )اإلصابـه ابنحجـر و دوم/830[( ]قسـمت )اإلسـتیعاب

دیگـریجـزویآنراازرسـولخدا؟ص؟نشـنیدهاسـت؟

کـهاو راویپایانـیسـند،فرقـدبـن]ابی[طلحـهخبـردهـد کسـینیسـتتـامـرااز نیـزآیـا

کجاوچگونهزیسـتهوازشـرححالشچهمقدارشـناخته کیسـتوچههنگامزادهشـدهو

کـهمـرابـاهمـانپاسـخعلـیبـنمدینـی،جـوابمیگویـد:»اورا گویـامیبینـم شـدهاسـت؟

نمیشناسـم.«)تهذیـبالّتهذیـب:264/7]237/8[(

بـارۀ کـهدرحدیـْثپیشـوایـاحافـظاسـت،آرایمنتقـدانفـّنحدیـثدر کسـی آیـابـر

گفتـهاسـت: بـارۀاو یـخ:206/4[در حّجـاجبـنُنَصیـرپوشـیدهمانـدهاسـت؟ابنمعیـن]الّتار

روایـت او  از مـردم و نـدارد  اعتبـار »حدیثـش گویـد: مدینـی بـن علـی اسـت.« »ضعیـف

گفتـه نیـز و راضعیـفشـمرده المتروکیـن:ص92[وی و ]کتـابالضعفـاء نمیکردنـد.«نسـائی

گویـد:»دچـارخطاو اسـت:»ثقـهنیسـتوحدیثـشراننویسـند.«ابنحّبـان]الّثقـات:202/8[

گفتـهاسـت:»بـهروایـتحدیـثمعـروفبـود؛ یـخالّثقـات:ص109[ وهـممیگـردد.«ِعْجلـی]تار

اّمـادانشـورانحدیـثاوراغیرقابـلحفـظونگهـداریدانسـتهاند،زیـرادیگـرانمطالبـیرابه

کـهشـنیدهبـود،داخـلمیکـرد. ویتلقیـنمیکردنـدواومیپذیرفـتوآنهـارادراحادیثـی

نهادهاند.«ابنسـعد کنـار کـهجـزءآننبـود؛پـسآنرا چیزهایـیدرحدیثـشداخـلسـاخت

راضعیـف ازدیوی و المتروکـون:ص186[ و ]الضعفـاء وداَرُقْطنـی الکبـرٰی:305/7[ ]الّطبقـات

گفتـهاسـت:»نـزددانشـورانحدیـث،قـوینیسـت.«آجـریاز کـم شـمردهاندوابواحمـدحا

گفتـهاسـت:»وی رامـردوددانسـتهاند.«ابنقانـع کـردهاسـت:»حدیـثوی ابـوداوودنقـل

ضعیفوحدیثشسستاست.«)تهذیبالّتهذیب:209/2]183/2[(

کهغامخاندانعثمانبوده  گمانمن،آفتاینحدیثازسکنبنمغیرهاست  به

342/9
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وباساختناینافتخاربرایاو،حّقایشانراادانمودهاست.البّتهاینباصالحوامامجمعهو

د
ّ
جماعتبودنشمنافاتندارد!چهبسیارندصالحانحدیثسازواماماندروغگو!بهمجل

پنجمازهمینکتاب،بخشزنجیرۀدروغگویانوحدیثسازانبنگرید.

زمرۀهمانروایاتاست: در

بــن بــنهــارونبلخــی،ازعبــداهلل ابوُنَعیــم)حلیــةاألولیــاء:59/1(ازطریــقعمــر .35

کثیــربــنابیکثیــربصــری_غــامَســُمَره1_، شــوذببصــریمقدســی،ازعبــداهللبــنقاســم،از

کــردهاســت:»همــراه یــةبــنابیســفیاندربصــره_روایــت ازعبــداهلل2بــنَســُمَره_کارگــزارمعاو

نــزدپیامبــر؟ص؟  آوْردوآنرا بــودم.عثمــان1000دینــار رســولخدا؟ص؟درســپاهتنگدســت

رو و زیــر را دینارهــا کــه حالــی در رســولخدا؟ص؟ کــه شــنیدم بازگشــت. و نمــود پخــش

یاننرساَند.‹« کارهایعثمانبهویز بهبعد،هیچیکاز امروز مینمود،فرمود:›از

امـروزهـر فرمـود:»پـساز کـهچنـدبـار درعبـارتاحمـد)المسـند:63/5]55/6[(آمـده

تبصـرةالمبتدیاینروایـتراآورده، یـاننرسـاَند.«ابنجـوزیدر چـهفرزنـدَعّفـانکنـد،ویراز

کـهدرشـرحشقـّرةالعیـونالمبصـره)179/1(آمـدهاسـت. چنـان

گونـۀ کـهازدروغگویـیپلیـدبـه گویـد:آیـاازحافظـاندچـارشـگفتینمیشـوید امینـی

کـهعمـربـن کریمانـهازآنگذشـتهاند؟خبـری مپنداشـتهو
ّ
مرسـلروایـتنمـودهوآنرامسـل

هـارون3آنراروایـتنمـوده،چـهبهایـیدارد؟ابنسـعید4دربـارۀویگفتهاسـت:»مـردمازوی

کتابـیبـزرگنوشـتهوحدیثـشرامـردوددانسـتهاند.«بخـاری]الّتاریـخالکبیـر: روایاتـیبـهانـدازۀ

کردهوگفتهاسـت:›عمر گوید:»یحییبنمعین]الّتاریخ:356/4[دربارۀاوچونوچرا ]204/6

بـنهـاروندروغگـواسـت.آنگاهکـهویبـهمّکـهدرآمـد،جعفـربـنمحّمـددرگذشـتهبـود؛اّمااز

1.درمسنداحمد]55/6[آمدهاست:»غامعبدالّرحمانبنسمره،ازعبدالّرحمانبنسمره.«

د)ص341(گذشت.)غ.(
ّ
کهدراصلمأخذآمده،عبدالّرحماندرستاست.اینروایتدرهمینمجل 2.چنان

گویاجابهجاییلفظیاست.)غ.( که 3.درالّطبقاتالکبرٰی)374/7(نامشعمروبنهارونآمده

ِفالّطبقاتالکبرٰی.)غ.(
ّ
4.درسِتآن،ابنسعداست،یعنیمؤل

)468(

343/9



غدیر در کتاب و سّنت و ادب )ج 9( 530

گویـد:»دربـارۀویازپـدرمپرسـیدم. ویروایـتنمـود!‹«ابنابیحاتـم]الجـرحوالّتعدیـل:141/6[

گفـت:›ابنمبـارکدربـارهاشبـهچـونوچـراپرداختـه؛پـسحدیثـشباطـلوتبـاهگشـت.‹بـه

 پـدرمگفتـم:›اشـّجازویبـرایمـاحدیـثگفتـهاسـت.‹پاسـخداد:›حدیثشضعیفاسـت 

کـرده وابنمبـارکبـهاوسـیخونکزدهاسـت.‹«عقیلـی]الّضعفـاءالکبیـر:194/3[ازقتیبـهنقـل

اسـت:»بـهجریـرگفتـم:›عمـربـنهـارونازقاسـمبـنمبـرورچنیـنروایـتنمـودهکـهجبرئیـلبـر

پیامبـر؟ص؟فـرودآمـدوگفـت:“ایـننگارنـدۀتـو_مقصـودشمعاویـهبـود_امیـناسـت.”‹جریـر

گفت:›نزدویرووبگو:“دروغگفتهای.”‹«

روایـت او  از اّمـاچیـزی نوشـتهام، بسـیارحدیـث »ازوی اسـت: نقـلشـده احمـد از

گویـد:»اورانـزدمـنبهایـینباشـد.مـرااحادیثـیروایـتنمـودوچـون نمیکنـم.«ابنمهـدی

کـرد.پـسحدیثـشرا یـانروایـت ابنعّبـاس،ازهمـانراو بـاردیگـرآمـد،همـاناحادیـثرااز

گفتـهاسـت:»عمـربـنهـاروندروغگـووپلیـداسـتوحدیثـشاعتبـار وانهـادم.«ابوزکرّیـا

بـردرخانـهاشبیتوتـهنمودموهمراهشبهنهـروانرفتیم. نـدارد.مـنازویحدیـثنوشـتمو

نـزدمـن آن از کلمـهای گشـت.پـسحدیثـشراسـوزاندمو بـرمـاآشـکار سـپسحـالوی

کـهعمـربـنهـارونثقـهنیسـت.هماننـدهمیـن ابنمعیـننقـلنمـوده از نیسـت.«ابنمحـرز

ابـوداووداوراغیـرثقـه کـردهاسـت.مـّرهویراضعیـفشـمردهو اونقـل سـخنراغابـیاز

نـدارد.نیـزجعفـر کـهویاعتبـار کردهانـد ابنمعیـننقـل از خوانـدهوابنابیخیثمـهوجـزاو

کـهاودروغگـواسـت.عبداهللبـنعلیبنمدینـیگوید:»از ابنمعیـننقـلنمـوده طیالسـیاز

گفتـهاسـت: بـنموسـی ابراهیـم بسـیارضعیـفشـمْرد.« را او بـارۀویپرسـیدم. پـدرمدر

گفتـهاسـت:»مـردمبـه]درسـتِی[حدیـث »مـردمحدیثـشرامـردوددانسـتهاند.«جوزجانـی

ویقانـعنشـدند.«نسـائی]کتـابالضعفـاءوالمتروکیـن:ص191[وصالـحبـنمحّمـدوابوعلـی

داَرُقْطنـی دارد.« راه ضعـف او  »در گویـد: سـاجی دانسـتهاند. مـردود را حدیثـش حافـظ

ابوُنَعیـمگفتهاسـت:»ویروایاتبس ]الضعفـاءوالمتروکـون:ص293[ویراضعیـفشـمردهو
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یـخالّثقات:ص361[اوراضعیفشـمرده  نـدارد.«1ِعْجلـی]تار آوردهواعتبـار زشـتوناهنجـار

افرادثقهروایت از وابنحّبـان]کتـابالمجروحیـن:90/2[گفتهاسـت:»حدیثهایمشـکلدار

)تهذیـب اسـت.« ندیـده را آنهـا کـه نمـوده اسـتادانی  از حدیـث شـنیدن اّدعـای و کـرده

الّتهذیب:505-502/7]441/7[(

الکبیـر:3/4[  ]الّضعفـاء کـهعقیلـی بـنابیکثیـرجـایدارد کثیـر ایـنخبـر نیـزدرسـند

گـرایـن اورادرشـمارضعیفـانآوردهوابنحـزموعبدالحـقویراناشـناختهدانسـتهاند.ا

 کـهِعْجلـیویراثقـهشـمرده،ارزشـیداشـت،ایـندوحافـظناشـناختهاشنمیدانسـتند 

ثقـهشـمردنوی یـخالّثقـات:ص357[در وعقیلـیضعیفـشنمیشـمْرد.سـخنِعْجلـی]تار

کـههمـوعمـربـنسـعد،قاتلامامشـهیدنـوادۀپیامبر،وافرادیپـردهدریده  چـهارزشـیدارد؛

ورسـواهمچـونعمـربـنسـعدراثقهشـمردهاسـت؟

کـهسـخنسـاجی نیـزجـایدارد بـنربیعـه کثیـر،ضمـرة بـر افـزون درطریـقاحمـد،

بـسزشـت  اّمـادچـاروهـممیشـودوحدیثهـای »راسـتگواسـت، گذشـت: بـارۀوی  در

کـهاحمـدآنرا ابنعمـرحدیثـیآورده ثـوری،ازعبـداهللبـندینـار،از از وناهنجـاردارد.او

کسـیآنرادروغشـمارد،خطـانکـرده گـر گفتـهاسـت:›ا کـردهو باطـلدانسـتهوسـخترد

اینروایت اسـت.‹«ِترِمـذی]الّسـنن:647/3[همیـنخبـرراآوردهوگفتـهاسـت:»ضمـرهرادر

دنبالهروینکردهاندونزددانشورانحدیث،اینخبرخطااست.«

گمـان گـرثقـهوامیـنبـودهباشـد.بیشتـر روایـت،حّتـیا ایـناسـتجایـگاهآنمـرددر

کـهبـراینزدیکـیجسـتنبـهپاداشها  کـهآفـتایـنروایـتازجانـبابنَسـُمَرهباشـد مـیرود

بـه انـدازه  و بیحسـاب کـه پاداشهایـی همـان سـاخته؛ را آن یـه، معاو بخشـشهای و

میرسـید! بیمایـه خبرپـردازان و حدیثسـازان

بـارۀویرا کـهایـنافتخـاردروغیـنراازطریـقعمـربـنهـارونروایـتمیکـرد،ایـنسـخنخـوددر 1.کاشابونعیـمآنگاه
بـهخاطرداشـت!
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زمرۀهمانروایتهااست: در

کـهاز 36.ازمسـعر،ازعطّیـه،ازابوسـعیدروایـتشـدهاسـت:»رسـولخدا؟ص؟رادیـدم

آغـازشـبتـاسـپیدهدم،دودسـتشرابـرایدعـابهعثمانافراشـتهبودومیگفـت:›بارخدایا!

مـنازعثمـانخشـنودم؛تـونیـزازاوخشـنودبـاش!‹«

گونــۀ کــهدرتلخیــصآن1آمــده_ایــنروایــترابــه تبصــرةالمبتــدی_چنــان ابنجــوزیدر

کــهویدرفضیلتهــای مشــمردهاســت.ایــننخســتینحدیثــیاســت
ّ
مرســلآوردهومســل

کــرده  ــۀمرســلروایــت گون ــه ــزول)ص61]ص55[( آنراب أســبابالّن عثمــانآوردهوواحــدیدر

کــه مالهــای  بــارۀعثمــانچنیــننــازلفرمــود:›کســانی  افــزودهاســت:»پــسخــدایتعالــیدر و

الّنهایــه:212/7]238/7[(  کننــد.‹]بقــره/262[همچنیــنابنکثیر)البدایةو خــود را در راه خــدا انفــاق 

یانــشرانــامنبــردهاســت.شــاید کــردهوجــزهمــانســهتــِنیــادشــده،دیگــرراو آنیــاد از

ــرادی ــشاف یان ــرۀراو زنجی ــد،در ــۀمرســلآوردهان گون ــه ــرراب ــنخب ــهای ک کســانی ویودیگــر

کــهبدانهــااعتنــانمیشــودوحدیثشــاندرخــوراحتجــاجنیســت؛پــس فرومایــهرایافتهانــد

ایــن گــرددو  ایــنافــراد،ضعــفروایــتآشــکار کــهبــانــامبــردناز خوشایندشــاننیفتــاده

ازمیــانرود! افتخــار

آغـازشـبتـاسـپیدهدمبـرایعثمـاندعـا کـهپیامبـر؟ص؟از بسـیمایـۀشـگفتیاسـت

بدانهـا کـهخداونـد امـوری و واجـب کارهـای از کـه باشـد شـده سـبب کار ایـن و کـرده

ترغیبـشنمـوده،بازماَنـد!نمـازشـبووتـربـرپیامبـر؟ص؟واجـباسـت،نـهبـراّمـت2؛وندانـم

کـهآیـاآنشـب،وحـیتـازهایبـرآنحضـرت؟ص؟رسـیدهبـودتـابـهجـایآنکارهـایواجـبیـا

کـهدرآنشـبچـهگذشـت!البّتهازسـخن نافلههـا،بـهدعـابـرایعثمـانپـردازد!نیـزندانـم

کـهآنوحـینـازلنگشـتهو سـیوطی)الخصائـصالکبـرٰی:164/2-170]279/2-296[(برمیآیـد

کـهبـاهمیـننـامشـناختهشـده،تألیـفشـیخابوبکـرابنشـیخمحّمـد 1.قـرةالعیـونالمبصـره)179/1(.ایـنتلخیـص
حنفـیاسـت.

ّ
مـا

2.بنگریدبه:الخصائصالکبرٰی:229/2]397/2[�
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نیـزپیامبـردرآنشـببـرایعثمـاندعـانکـرده،چـهرسـدکـههمـۀشـبرابهاینکارسـپری

کرده،آورده_حّتیمردی کهرسـولخدا؟ص؟برایشـاندعا کسـانی نمودهباشـد.وینامهمۀ

کنـد!«_اّمـا گفتـهبـود:»خدایـترحمـت کـهپـسازعطسـهنمـودن،پیامبـربـهاو یهـودیرا

نامیازعثماننبردهاست.

گیرنـدۀهمـۀشـبرسـول گـرانفـاقعثمـانبـرایسـپاهتنگدسـتمایـۀآندعـایفرا ا

روایـت]ابنجـوزیو[واحـدیبرمیآیـد_پسبایدانفـاقابوبکر کـهاز خـدا؟ص؟باشـد_چنـان

اینان،هرچهراداشـت، گـردد؛همـانابوبکـرکهبهپنـدار مایـۀدعـایهمـۀشـبوروزپیامبـر

کـهبیـشازهمـگانسپاسـداردارایـیاواسـت1!اّمـا انفـاقنمـودورسـولخدا؟ص؟بـرآنبـود

بایـد باشـد، مایـۀدعـایشـب کاریمهـّم انفـاقدر هـر گـر ا باشـد؟ وچگونـهچنیـن کجـا

کـهبسـیار رسـولخدا؟ص؟همـۀشـبهاوروزهـایزندگـیاشرابـهدعـابـرایآنانفاقگـران

گـرآنحضـرت؟ص؟دسـتانشرابرایدعادرحّقعثمانافراشـتهباشـد، بودهانـد،میگذراْنـد!ا

برافراشـتهدارد؛همانمردانیکهدر بایـدآنراهمـوارهبـرایدعـادرحـّقابوبکـرومـردانانصار

گنجهـایسرشـار کـه زمـانصلـحوجنـگ،انفاقهـایبسـیارنمودنـدونیـزدیگـرتوانگرانـی

راهامورمهّماساممقّدسودعوتبهآنودفاعازآنصرفنمودند. رادر درهمودینار

بـارۀنـزولآنآیۀگرامیدرشـأنعثمـان؛پیشتردرهمین اّمـاسـخنافـزودۀواحـدیدر و

گفتیم. بارۀآنونادرستیاشسخن کتاب)57/8(بهتفصیلدر

دیگر افتخارات عثمان

یمبـنزنیـمقرشـی،
َ
لیـثبـنابیُسـل الّنهایـه:212/7]238/7[(از 37.ابنکثیـر)البدایـةو

َافروشـهسـاخت، کـهحلـوای کسـی کـهنخسـتین آورده بـاآنخانـدان، دارایپیمـانوالء

کـهعسـلوآردَالـکشـدهرابـههـمآمیخـتوآنرابـرایرسـولخدا؟ص؟بـهخانـۀ عثمـانبـود

اّمسـلمهفرسـتاد.پیامبـردرخانـهنبـودوچـونآمـد،آنحلـوارابرابـرشنهادنـد.فرمـود:»چـه

کتاب)307/7؛33/8و58(گذشت،بنگرید. 1.بهآنچهدرهمین

345/9
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کسـیایـنرافرسـتادهاسـت؟«گفتنـد:»عثمـان.«اّمسـلمهنقلنمـودهکهپیامبردسـتانشرا

گفـت:»بارخدایـا!عثمـانخشـنودیتـورامیجویـد؛پـسازوی بـهسـویآسـمانافراشـتو

خشـنودبـاش!«

کر ابنعسـا و بیهقـی]شـعباإلیمـان:98/5[  از نقـل بـه األوائـل:ص87( سـیوطی)مسـامرة

یـخمدینـةدمشـق:124/16[همیـنخبـرراازطریـقلیـثآوردهاسـت. ]مختصـرتار

امینـیگویـد:پـسازدیـرزمانـیازوفـاترسـولخدا؟ص؟ابـنزنیمکهدرسـال140هجری

درگذشـتوپیامبـررادرکنکـرد،ایـنحلـوارابـرایعثمـانپخـت.اواصـًارسـولخدا؟ص؟را

دیـدارننمـودهونمیدانیـمایـنروایـتراازچـهکـسگرفتـهکـهشـاهدآنکاسـۀحلوابـودهودر

کهدیگرراویاناینسـندنیزشـناختهشـدهنیسـتند  آنمجلسدعاحضورداشـته؛همچنان

وروایتازهردوسـویمرسـلاسـت.

کـهیحیـیبـن بـارۀویرسـیدهاسـت:»ندیـدم اّمـاابنزنیـم؛ازعبـداهللبـناحمـددر و

اینسهتن:لیث]بنابیسلیمبنزنیم[وابناسحاق  بارۀکسانیبدنظرترباشداز سعیددر

بـااوگفتوگـوکند.«ابنابیشـیبه  بـارۀآنهـابـهویمراجعـهو  وهمـام.هیـچکـسنتوانـددر

وابوحاتم]الجرحوالّتعدیل:177/7[وجوزجانیحدیثشراضعیفشمردهاند.

ابـنُعَیینـهاوراضعیـفخواندهانـد. ابنسـعد]الّطبقـاتالکبـرٰی:349/6[وابنمعیـنو

 احمـد]العلـلومعرفـةالّرجـال:379/2[وابوحاتـم]الجـرحوالّتعدیـل:177/7[درسـخنیدیگـر 

گفتهاند:»حدیثشپریشـاناسـتونزددانشـورانحدیثحّجتنباشـد.«یحیی وابوزرعه

گفتـهاسـت: گویـد:»عمـوماسـتادانشناشـناختهاند.«ابنحّبـان]کتـابالمجروحیـن:231/2[

پریشـانفکریشـدوسـندهارادسـتکاریمیکردوروایاتمرسـلرا اواخرعمرشدچار »در

کـهحدیـثایشـاننیسـت. افـرادثقـهآورده گونـۀمرفـوع)=ازپیامبـر(مـیآوْرد.روایاتـیاز بـه

گویـد:»نـزد کـم قّطـانوابنمهـدیوابنمعیـنواحمـداورامـردوددانسـتهاند.«ابواحمـدحا

نادرسـتی بـر »همـگان اسـت: گفتـه کـم حا ابوعبـداهلل نیسـت.« قـوی حدیـث، دانشـوران

حافظهاشهمداستانند.«)تهذیبالّتهذیب:468/8]417/8[(

346/9
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آیـاازحافـظابنکثیـردرشـگفتنمیشـویدکـهروایتـیبـاایـنجایـگاهوایـنگونـهایرادهـا 

مپنداشـتهوازفضیلتهـایعثمـان
ّ
وآنمتـنبیمـارراآوردهوبـرایحّجـتآوری،آنرامسـل

شـمردهاسـت؛اّمـاآنجـاکـهبـهحدیـِثپیونـدبـرادری_کهصحیـحواسـتوارومتواتراسـتواز

طریقهایـیبـازنجیرههـایروشـندرکتابهـای»صحیـح«و»مسـند«آمـده_میرسـد،بـااین

سـخنخودراخاصمیکند1:»همۀسـندهایشضعیفاسـتوهیچیکازآنهانمیتواند

حّجـتباشـد.وخـداداناتـراسـت.«2همچنیـندرالبدایـهوالّنهایـه)357/7]395/7[(نـزولآیـۀ

والیـترادربـارۀعلـی؟ع؟نقـلمیکنـدومیگویـد:»ایـنحدیثبههیچوجهصحیحنیسـت؛

زیـراسـندهایشضعیـفهسـتند.هیـچآیـهایبهگونـۀویـژهدربـارۀعلینازلنشـدهاسـت.«3 

کننـدهرابمیراَنـد! کـر و کـور خداونـدایـنامانتـداریرازنـدهدارد)!(ودوسـتِی

گرپیامبر؟ص؟برایهرهدیه،هرچندیکلقمۀحلوایعسلوخرماوروغن،دستانش ا

بسیار او برای زیرا نیاوَرد؛ پایین را دستانش اوقات بیشینۀ  در که بود الزم میُبرد، فراز را

کسانهدیههایفراوانمیفرستادند.عثمانوحلوایاوخصوصّیتینداشتندتاادایحّق

گردد! گونهایجزآنچهبرایهمۀمؤمنانوهدیههاشانالزمبود،واجب ویبه

یـخبغـداد:321/6(ازطریـقعبـداهللبـنحسـنبـناحمـد،از 38.خطیـببغـدادی)تار

کـه ابوهریـرهروایـتنمـوده ل،ازاسـحاقبـننجیـحملطـی،ازعطـاء،از
ّ

یزیـدبـنمـروانخـا

رسـولخدا؟ص؟فرمـود:»هـرپیامبـریرادوسـتیویـژهازمیـاناّمـتاواسـت؛وهمانـادوسـت

ویـژۀمـنعثمـانبـنَعّفـاناسـت.«

گاهیازوضعایـندودروغگوکفایت یـانایـنحدیـث،آ امینـیگویـد:درشـناختراو

1.بنگریدبه:البدایةوالّنهایه:335/7]371/7[�

ـد)ص317( 
ّ
کتـاب)112/3-125(گذشـتودرهمیـنمجل 2.حدیـثپیونـدبـرادریبـاطریقهـایمفّصـلدرهمیـن

بداناشـارهشـد.

3.درهمیـنکتـاب)156/3-167(بـهتفصیـلگفتیـمکـهایـنآیهدربارۀعلی؟ع؟نازلگشـتهوروایتشصحیحاسـت 
مـانومحّدثـانومفّسـرانبـرآناّتفاقنظردارند.

ّ
وفقیهـانومتکل
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گفتـهاسـت: لدروغگـواسـت.«دارمـی
ّ

گویـد:»خـا لوملطـی.یحیـیبـنمعیـن
ّ

کنـد:خـا

بـهآنچـهیحییگفته،نزدیـک.«ابوداوودنیزاوراضعیف »ویرادیـدهاموضعیـفاسـتو

شـمردهوداَرُقْطنـیبسـیارضعیفـشخوانـدهاسـت.)میـزاناإلعتـدال:318/3]439/4[؛لسـان

المیـزان:293/6]359/6[(

اّمـاملطـی؛احمـد]العلـلومعرفـةالّرجـال:30/2[  ل.و
ّ

بـارۀخـا ایـنبـودچکیـدۀسـخندر

گفتـهاسـت:»اسـحاق]ملطـی[ازدروغگوتریـنمـردماسـت.«ابنمعیـن]معرفـةالّرجـال:51/1[ 

بـارۀ وپلیـداسـت.«ابنابیشـیبهدر گویـد:»ویدروغگـوودشـمنخـداومـردیزشـتکار

آنـاناسـحاق کـهحدیـثمیسـاختندویکـیاز کسـانیبودنـد بغـداد گفتـهاسـت:»در وی

گویـد:»اوازشـناختهشـدگانبـهدروغگویـیوحدیثسـازی بـننجیـحبـود.«ابنابیمریـم

گفتـه گفتـهاسـت:»دروغگـوبـودوحدیـثمیسـاخت.«جوزجانـی اسـت.«عمـروبـنعلـی

گویـد: ]329/1 الّرجـال: فـیضعفـاء ]الکامـل ابنعـدّی امانتـدار.« نـه  و اسـت ثقـه »نـه اسـت:

ابنجریـج »حدیثهایـشسـاختگیاسـتوخـودویسـازندۀآنهـااسـت.عمـومآنچـهاز

روایـتنمـوده،بـسزشـتوناهنجـاروسـاختۀخـوداواسـت.درمیـانضعیفـانوضعـی

زمـرۀحدیثسـازاناسـت.«نسـائی]کتـابالضعفـاءوالمتروکیـن:ص53[وی روشـنداردودر

گویـد:»ازجملـۀفریبـکاران رادروغگـوشـمردهاسـت.ابنحّبـان]کتـابالمجروحیـن:134/1[

اسـتوآشـکاراحدیثمیسـازد.«برقانیگفتهاسـت:»اورابهدروغگویینسبتدادهاند.«

جوزقانـیگویـد:»دروغگـووحدیثسـازاسـتوپذیرفتـنخبـرشونیزاحتجـاجبهحدیثش

گفتهاسـت:»ویبهحدیثسـازی جایزنباشـدوبایدوضعاوراآشـکارسـاخت.«ابوسـعید

ودروغگـوشـمردهوابنجـوزیگفتـهاسـت:»همـگان مشـهوراسـت.«ابنطاهـراورافریبـکار

کـهویحدیثمیسـاختهاسـت.«)تاریخبغـداد:321/6-324؛تهذیـبالّتهذیب:252/1  بـرآننـد

)]221/1[

یـده،بـاآن بـارۀایـنروایـتوضعفهـایسـندشسـکوتورز کـهخطیـبدر شـگفتا

)475(
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آرایحافظـانیـادشـدهرادرشـرححـالاسـحاقآوردهاسـت.شـاید کـهخـودویبسـیاریاز

گویـاسـازندۀایـنخبـراز ویبـهذکـرنـاماوبسـندهنمـودهتـاآشـکاراروایـتراباطـلنسـازد.

کهبهپیامبر؟ص؟نسـبتدادهاند:»هرپیامبررادوسـتی حدیثسـاختگیدیگرخبرنداشـته

اسـتویـژه؛ودوسـتویـژۀمـنسـعدبـنمعـاذاسـت.«)کنـزالعّمـال:183/6]720/11[؛منتخـب

 243/5 )الّصحیـح: بخـاری روایـت وانگهـی  )]211/5[ 231/5 احمـد: مسـند حاشـیۀ العّمـال کنـز

گرمیخواسـتم ]1338/3[(ازسـخنمنسـوببهرسـولخدا؟ص؟باآنهردودرتضاداسـت:»ا

کـهآن بـارۀایـنخبـر دهـایپیشـین،در
ّ
دوسـتیویـژهبرگیـرم،ابوبکـررابرمیگزیـدم.«درمجل

گفتیم. نیزساختگیاست،سخن

39.ابنابیدنیــابــاســندخویــشازفاطمــهدختــرعبدالملــکروایــتنمــودهاســت:

کــهمیگفــت:›دیشــبخوابــی »شــبیعمــربــنعبدالعزیــزازخــواببرخاســت،حــالآن

کنیــم.‹چــونبــا گفــت:›بگــذارتــاصبــح کــن!‹ گاه گفتــم:›مــراازآنآ شــگفتدیــدم.‹

ــهزمینــیســبزو ــاب گوی ــه ک ــدم گفــت:›دی ــزاْرد،درونآمــدوازاوپرســیدم. گ مســلماناننمــاز

کــههمچــونفرشــیســبزاســت.درآنکاخــیهماننــدنقــرهبــود.کســیازآن گســتردهرســیدهام

کجــااســترســولخدا؟” جــابیــرونآمــدوبانــگزد:“کجــااســتمحّمــدبــنعبــداهلل؟

کســیدیگــربیــرونآمــدوبانــگزد: کاخدرونشــد.ســپس رســولخدا؟ص؟پیــشآمــدتــابــهآن

کســیدیگــربیــرون کاخدرونشــد. “کجــااســتابوبکــرصّدیــق؟”ابوبکــرپیــشآمــدتــابــهآن

آمــدوبانــگزد:“کجــااســتعمــربــنخّطــاب؟”عمــرپیشآمدتابهآنکاخدرونشــد.کســی

دیگــربیــرونآمــدوبانــگزد:“کجــااســتعثمــانبــنَعّفــان؟”عثمــانپیــشآمــدتــابــهآنکاخ

کســیدیگــربیــرونآمــدوبانــگزد:“کجــااســتعلــیبــنابی طالــب؟”علــیبــن درونشــد.

ابی طالــبپیــشآمــدتــابــهآنکاخدرونشــد.کســیدیگــربیــرونآمــدوبانــگزد:“کجــااســت

عمربنعبدالعزیز؟“منبرخاستمودرونشدم.

قـرار رسـولخدا؟ص؟ چـپ سـمت کـه نشسـتم خّطـاب1 بـن عمـر پـدرم  کنـار آنگاه،

1.عمربنخّطابجّدمادریعمربنعبدالعزیزبوده؛یعنیمادرشاّمعاصم،لیا،دخترعاصمبنعمربنخّطاببود.
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داشـت.ابوبکـرنیـزسـمتراسـتپیامبـربـودومیـانویورسـولخدا؟ص؟مردینشسـتهبود.

کـهمیـان گفـت:“عیسـیبـنمریـماسـت.”آنگاه،ازهاتفـی کیسـت؟” گفتـم:“او بـهپـدرم

کـهنـداداد:“ایعمـربـنعبدالعزیـز!بـه مـنواوپـردۀنـوریبـودوویرانمیدیـدم،شـنیدم

کـههسـتی،بمان!”سـپسگویامـرااجازۀ گونـه بـرهمـان کـهداری،پایبنـدبـاشو عقیـدهای

کـهآنجـابـودومیگفـت: بیـرونشـدندادنـد.پـسبیـرونآمـدموعثمـانبـنَعّفـانرادیـدم

نمـود(.”  یـاری مـرا کـه را پـروردگارم، خـدای، )=سـتایش رّبـی نصرنـی ـذی
ّ
ال هلل “الحمـد

)=سـتایش رّبـی لـی غفـر ـذی
ّ
ال هلل “الحمـد میگفـت: کـه آمـد وی پـی  در علـی آنگاه،

کهمراآمرزید(.”‹« خدای،پروردگارم،را

الّنهایه:206/9]232/9[(آوردهاست. اینروایتراابنکثیر)البدایةو

کـهمیکوشـندحقایـقرابـاخـواب گویـد:مـنپیوسـتهمردمـیرامرحبـامیگویـم امینـی

برابـرآنچـهواقعـًاتحّقـقیافتـه،بانیرویخیالجبهـهمیآرایند!قلموهمو اثبـاتکننـدودر

نظـرایشـانپیراسـتهازهـرننـگترسـیمنموده؛ننگیکـهصحابۀعادلاز گمـان،عثمـانرادر

نزدیکبهویمینگریسـتندوکارهایشرا کـهاز اومیدیدنـد؛همـانکسـان اّمـتمحّمـددر

نتیجـۀهمانهـاخونـشراهـدر شـاهدبودنـدواورابـهسـببآنهـانکوهـشمینمودنـدودر

ورفتارشـاناقتدامیشـود  گفتار کهنزداهلسـّنتبدانانو دانسـتند.اینانکسـانیهسـتند

ایشـانپیـرویمیگـردد!پـسبـاایـنیاوههاسـادهدالنراجرأتمیبخشـندتـادرگناهان از و

گناهـان،ازپشـتعینکـیبزرگبیـن،پیراسـته کـهانسـاِنغرقـۀ غوطـهخورنـد؛زیـرامیبیننـد

آنپـسکههمـۀصحابه کـِیهـرگنـاهدیـدهمیشـودوازسـویخـدایـاوریمیگـردد،از ناپا از

نهادنـد. اورابییـاور

کـهبـاآن،امـاممسـلمانانوسـرورخلفـا   البّتـهایشـانراعینکـیکوچکبیـننیـزهسـت

که کوچکمیبینند وبهتریِنبشـرپسازرسـولخدا؟ص؟یعنیامیرالمؤمنین؟ع؟راتاآنجا

گناهیآمرزیدهشـدهاثباتمیکنند! برایـش
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آیاکسـینیسـتتاازاینانبپرسـدکهآنگناهچههنگامازاماممسـلمانانسـرزد؟آنگاه

کـهپیامبـر؟ص؟ویراجـانخویـششـمْرد،چنـانکـهدرقـرآنحکیـمآمـدهاسـت؟یـاآنگاهکـه

کـه خداونـد می خواهد از شـما، اهل  خـدایبـزرگبـاایـنسـخنشویراتطهیرنمـود:»جز این نیسـت 

کـِی کامل.«]احزاب/33[یازمانیکهوالیتویراباوالیت کنـد، پا ک  بیـت، پلیـدی را بَبـرد و شـما را پـا

خداسـت  شـما  سرپرسـت  و  دوسـت  »همانـا  فرمـود: همـراه سـخن ایـن بـا پیامبـرش؟ص؟ و  خـود

کـه در  کـه نمـاز را بـر پـا می دارنـد و زکات می دهنـد در حالـی  کـه ایمـان آورده انـد، آنـان  کسـانی  و پیامبـرش و 

رکوعند.«1یاهنگامیکهباوالیتاودینراکمالبخشیدونعمتشرابرمسلمانانتمامفرمود؛

کمـال رسـاندم و  چنـانکـهدرایـنسـخن _ گوینـده اش بشـکوه بـاد! _آمـدهاسـت:»امـروز دیـن شـما را بـه 

کهپیامبر؟ص؟علیرابرمردم گاه کردم و اسام را دین شما برگزیدم.«2یاآن نعمت خود را بر شما تمام 

کـهخـودشبـرمـردمچنیـنوالیتـیدارد_وعلـیرابـرای ازخودشـانسـزاوارترشـمْرد_چنـان

خافـِتبـزرگبرگزیـد؛آنگونـهکـهدرحدیـثمتواتـرغدیـرآمـدهکـهصـدورشازپیامبـرقطعـی

که گاه ممتواتر،ویراهمطرازقرآنشـمْرد؟یاآن
ّ
کهدرحدیثثقلیِنمسـل اسـت؟یاهنگامی

نسبتویباخویشراهمچوننسبتهارونباموسیدانستوتنهاامتیازخودازاورانبّوت

شمْردوفرمود:»مگراینکهپیامبریپسازمننیست.«3؟یا...تاهزارانیایدیگر؟

وانگهـیآنگاهکـهمـردمبـرعثمانشـوریدهبودند،وی_سـالم اهلل علیـه_درخانهماندگاربود 

ودرهیـچکاربـاآنـانهمراهـینمیکـرد.شـایددرایـنگـروهتاخـتوتـازکننده،کسـیبـودهکه

کردارامام؟ع؟درنهیعثمانازگناهانمایۀنکوهشویوفرماندادنشبهمعروفوعملبه

کارراپشـتیبانیازشـورندگانبرخلیفه گناِهآمرزیدهشـدۀامامدانسـتهواین کتابوسـّنترا

ایـنپـسدیگـربـرای گفـت:»از کـه گوشـیشـنوانیافـتتـاآنجـا شـمردهاسـت.البّتـهوی

عتـابوخطابـتبدیـنجـایبازنمیگـردم.شـرفخویـشراتبـاهنمودیودیگـرانبرکارت

کتاب)156/3-167(گذشت،بنگرید. 1.بهآنچهدرهمین

کتاب)230/1-238(گذشت،بنگرید. 2.بهآنچهدرهمین

کتاب)199/3-202(گذشت،بنگرید. 3.بهآنچهدرهمین
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چیـرهشـدند.«1اّمـاهـدفامـام؟ع؟پشـتیبانیازشـورندگاننبـود؛بلکـهمیخواسـتویرابـا

کیفربرهاَند؛اّمابهتعبیرشاعر: کبار،از گناهانها دورساختناز
کنیـــد. اّمـــا جـــز در چاشـــتگاه فـــردای آن روز، انـــدرزم  کـــه چـــه  گفتـــم  ج الّلـــوٰی« شـــما را  در »منعـــر

را درنیافتید.

یابهدیگربیان:
که اندرزگو و خیرخواه، تنها تهمت و بدگمانی دستاورد و عایدش می شود. چه بسا 

کارواجب کهصاحبش آفرینهابهاینمعرفت!خداوندزندهدارددانشـیسـودمندرا

رایاریشـدهمیپندارد! گناهکار گناهوفرد را

ُکـردیـاغیرعرب کـهسـازندۀایـنخبـردروغیـنخیالـی،مـردیازسـادهدالِن گمـاندارم

ـذینصرنی
ّ
زبـانعـربدورنـد؛وگرنـههیـچعرِباصیلـینمیگویـد:»الحمدهللال کـهاز بـوده

ذیغفرلیرّبی.«
ّ
رّبی؛والحمدهللال

ایـنسـخناسـتهزاآمیز،زشـتتر کـهاز عمـربـنعبدالعزیـزراخوابـیدیگـرنیـزهسـت

یـهپسـرهنـدمیپـردازد.آنرانیـز بـهحـّلاختـافمیـانامـامامیرالمؤمنیـنومعاو اسـتو

ابوبکـربـنابیدنیـابـاذکـرسـندازعمـربـنعبدالعزیـزآوردهاسـت:»درخـوابرسـولخدا؟ص؟ 

کـهابوبکـروعمـرنـزدوینشسـتهبودنـد.بـرویسـامدادمونشسـتم.درهمینحال رادیـدم

کـهمـن رابسـتند،حـالآن اتاقـیدروننمودنـدودر یـهراآوردنـدودر کـهعلـیومعاو بـودم

کـهمیگفـت:›سـوگندبـه کـهعلـیبیـرونآمـد،درحالـی نیـزمینگریسـتم.دیـرینگذشـت

یهنیـزبیرونآمـدوگفت: اندکزمانـی،معاو پـروردگارکعبـه!بـهسـودمـنحکـمشـد.‹پـساز

الّنهایـه:130/8]139/8[( یدنـد.‹«)البدایـةو کعبـه!مـراآمرز ›سـوگندبـهپـروردگار

کـهموضـعامیرالمؤمنیـنعلـیدربرابـرعثمـان،همچـون برآینـدایـندوخـوابآناسـت

کاری کـه امـامزمـان بـر بـوده؛یعنـیشـوریدن _صلـوات اهلل علیـه_ برابـرعلـی موضـعمعاویـهدر

د)ص172-175(گذشت،بنگرید.
ّ
1.بهآنچهدرهمینمجل
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سـتمگرانهوتجاوزورزانهاسـت.باکینیسـت؛مابهسـویخدابازمیگردیم؛وروزیکهخواب 

وخیـالسـودنبخشـد،خداونـدداوریدادگـرخواهـدبـود.

بـن ازصالـح خالـد، بـن سـعید طریـق از )]101/6[ األشـراف:3/5 )أنسـاب َبـاُذری .40

ـمفرزنـدانعمـربـنعبدالعزیـز_،ازسـعیدبـنمسـّیب
ّ
گرایـشامـویومعل کیسـان_دارای

کـهرسـولخدا؟ص؟بـهعثمـاننگریسـتوفرمـود:»ایـناسـتپرهیـزکارمؤمـن روایـتنمـوده

ابراهیـم.« شـهیدوهماننـد

گویـاسـعیدبـنخالـدبـنعمـروبـنعثمـانبـنَعّفـانامـوییـاسـعیدبـن گویـد: امینـی

را کسـی پـاک پیامبـر کـههمـگانضعیفـششـمردهاند،درصحابـۀ ُخزاعـیمدنـی خالـد

گـزافوغلّوپردازانـهدربابفضیلترابهدوشگیـرد؛پسآنرابه ایـنسـخن کـهبـار نیافتـه

کهدوسـالپسازخافتعمر گونۀمرسـلرهانمودهورشـتهاشرامیانسـعیدبنمسـّیب

گسیختهوانهادهاست! بنخّطابزادهشده،ورسولخدا؟ص؟

بارۀویوهمداستانی شایدبرپژوهندگانپسازمطالعۀسیرۀعثمانوآرایصحابهدر

کهتشبیهنمودنوی تقوایش،پوشیدهنماَند از کردههاونکردههایدور اّمتدرنکوهش

بهابراهیم،آنپیامبرمعصوم؟ع؟،جنایتیبرمعصومانوسخنینابخردانهویاوهاست.از

گرتشبیهبهیکیازپیامبراِنکشتهشده1  گفتِننیندیشیده،بهخداوندپناهمیبریم!ا سخن

اّما گردد؛ آندوتصّور برایهمانندی تفاوت،وجهی 1000 با که امکانداشت بود،شاید

هنگامساختناینحدیث،نوبتستمبهخلیلخدا_سالم اهلل علیه_رسیدهاست!

بــارۀ در تشــبیه اســتهزابار،حدیــث تشــبیِه ایــن شــمارندۀ کــهصحیــح دارم گمــان

گذشــت_راشــنیدهوهماننــدی کتــاب)360-355/3( موالمــانامیرالمؤمنیــن_کــهدرهمیــن

آنروایــتپســندیده؛پــسآنرابــهعثمــاننیــزبخشــیده   بــاحضــرتخلیــلالّرحمــنرادر

کــههیــچشــباهتی،حّتــیبــاحیلــهوتدبیــر،میــانپیامبــری کــورشنمــودهتــاببینــد ودوســتی

1.درمتن»مقبول«آمده؛اما»مقتول«درستاست.)ن.(

)479(
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گناهــان  کــهبــهســبب کســی یافتــهبــاویژگــیدوســتخــاّصخــدابــودن،و معصــوموامتیاز

کشتهشده،نیست. وخطاهایش

کــهســعیدبــنمســّیِبزادهشــدهپــساز کــهآیــاایــنبانــگپیامبــر؟ص؟را مــنندانــم

بــاایــنحــال،چنیــننــدادرداد:»ایــنپیرمــرداحمــقرا ویشــنیده،عایشــهنیــزشــنیدو

گفــت:»ای گشــتهاســت.«یــابــهابنعّبــاس کافــر کــهخدایــشبُکشــد!همانــااو بُکشــید؛

ــن ای ــردمرااز ــادام ــرویســخنداده؛مب ــوعقــلوفهــمونی ــهت ــدب ــاس!هرآینــهخداون ابنعّب

ایــنخورجینهایــم یکــیاز کــهاودر گفــت:»بــهخــداســوگند!آروزدارم ســرکشبــازداری!«یــا

گفــت:»بــهخــدا یــاافکنــم.«یــابــهمــروان کشــمتــادردر بــودومیتوانســتمآنرابــهدوش

کارشاهتمــامداری،ســنگآســیاب ــه کــهب ــووایــنپیشــوایت ــایت ــرپ ســوگند!آرزودارمب

کــهبــرویدرونشــدند،میگفــت:»ایــنجامــۀ کســانی یــامیافتادیــد!«یــابــه بــودودردر

نپوســیده؛اّمــاعثمــانســّنتشراپوســاندهاســت!«یــاپــساز کــههنــوز رســولخدا؟ص؟اســت

کارهــایخــودشبــود؛و کنــد!ایــنرهــاورد گفــت:»خداونــدلعنتــش یافــتخبــرمــرگوی در

کشــتو گناهــش کنــد!اورا گفــت:»خداونــدلعنتــش خداونــدبــهبنــدگانســتمنکنــد.«یــا

گــروهقریــش!مبــاداکشــتهشــدنعثمــان اوانتقــامگرفــت.ای خداونــدبــهســببکارهایــشاز

کشــتهشــدنســرخچهرۀثمــود1،مردمــش کــه شــمارابــهمصیبــتوخــوارینینــدازد،چنــان
ــهمصیبــتوخــواریانداخــت!«2 راب

بـارۀعثمـانشـنیدید،حدیـثتشـبیهدر کـهسـخنانورفتارشـانرادر آیـاآنصحابـه

ایشـانآنرانشـنیده حـّقویراشـنیدهبودنـد؟یـاایـنحدیـثباطـلاسـتوهیـچیـکاز

اینزمینهباشمااست. گرامی!داوریدر بود؟خوانندگان

کــه کردهانــد روایــت عایشــه از تشــبیه زمینــۀ  در دیگــر ســخنی زشــتکردار یــان راو

کهشترصالح؟ع؟راپینمودوچهرهایسرخداشتهاست.)م.( 1.ویهمانکسیاست

د)ص77-86(گذشت،بنگرید.
ّ
کهدرهمینمجل 2.بهسخنانعایشه

)480(



543 زنجیرۀحدیثهایساختگیدربارۀماجرایخانۀعثمانوپاکوبیگناهشمردنوی؛وتأّملیدرآنها

ایــنهتــکمینمایــد.آن کــشرابیــشاز ایــناســتوحرمــتاســاموپیامبــرپا ــراز گزافت

خبــرچنیــناســت:

ازمسـّیببـنواضـحسـلمیحمصـی،ازخالـدبـنعمـروبـنابیاخیـلسـلفیحمصی،

ازعمـروبـنازهـرعتکـیبصـریقاضیگرگان،ازهشـامبنعروه،ازپدرش،ازعایشـه؟اهضر؟روایت

شـدهکـهچـونپیامبـر؟ص؟اّمکلثـومرا]بـههمسـرِیعثمـان[بـهخانـۀبخـتفرسـتاد،بـهاّمایمن

فرمود:»دخترمرادریابواورابرایزفافبهخانۀعثمانببرودفبنواز!«ویچنینکرد.پس

ازسهروزپیامبر؟ص؟نزددخترشآمدوفرمود:»همسرتراچگونهیافتی؟«پاسخداد:»بهترین

کـهویبیـشازهمـگانبـهجـّدتابراهیـموپـدرتمحّمـدشـباهت مـرداسـت.«فرمـود:»هـا

دارد.«)میـزاناإلعتـدال:281/2]245/3[؛لسـانالمیـزان:353/4]407/4[(

ایـنخبـریـادنمـوده  ذهبـی)میـزاناإلعتـدال]245/3[(درشـرححـالعمـروبـنازهـر،از

گوییم: بارۀراویاناینخبر وآنراساختگیشمردهاست.مادر

اسـت »راسـتگو گویـد: الّتعدیـل:294/8[ و ]الجـرح ابوحاتـم واضـح. بـن مسـّیب یـک.

را او کننـد،نمیپذیـرد.«داَرُقْطنـی گوشـزد او بـه را گـرخطایـش ا و فـراوانخطـامـیورزد. و

کردهانـد.« گفتـهاسـت:»دربسـیاریازاحادیثـشچـونوچـرا ضعیـفشـمردهوسـاجی

اإلعتـدال:171/3  )میـزان یکسـانهسـتند.« بـنضّحـاک وعبدالوّهـاب »وی گویـد: عبـدان

کتاب)242/5(گذشـت،عبدالوّهاب کهدرهمین ]116/4[؛لسـانالمیزان:41/6]47/6[(چنان

بـه  و یـده ووهـممیورز فـراوانخطـا و روایتـشمـردوداسـت و بـوده  دروغگـووحدیثسـاز

روایتمعروفبودهاست. دروغگوییدر

دو.خالـدبـنعمـرو.فریابـیاورادروغگـوشـمردهوابنعـدّی]الکامـلفـیضعفـاءالّرجـال:

33/3[وجـزاوبیاعتبـارشخواندهانـدوداَرُقْطنـی]الضعفـاءوالمتروکون:ص199[اوراضعیف

گویـد:»اوراحدیثهـایبـسزشـتوناهنجـاراسـت.«ذهبـی شـمردهاسـت.ابنعـدّی

حدیثـیازطریـقویآوردهوگفتـهاسـت:»باطـلاسـتویکـیدیگـرازآفتهـای]خالـدبـن

352/9
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عمـروبـنابی[َاْخَیـل1حدیثـیدروغدررسـالۀمشـتملبـرشـیوخحدیـثابنشـاذاناسـت.«

)میـزاناإلعتـدال:299/1]636/1[؛تهذیـبالّتهذیـب:110/3]95/3[(

پاسـخگوییدروغمیگفـت.«از گویـد:»در سـه.عمـروبـنأزهـرعتکـی.ابوسـعیدحـّداد

یـخ کـهویثقـهنیسـتوضعیـفاسـت.بخـاری]الّتار یـخ:380/4[نقـلشـده ابنمعیـن]الّتار

الکبیـر:316/6[گویـد:»اورابـهدروغگویـیمّتهـمکردهانـد.«نسـائی]کتـابالضعفـاءوالمتروکیـن:

گویـد:»حدیـثمیسـاخت.«عّبـاس ص186[وجـزاوحدیثـشرامـردوددانسـتهاند.احمـد

کـردهکـهویدروغگـووضعیـفبـود.دوالبـیحدیثـشرامردوددانسـته دوریازیحیـینقـل

لسـان ]245/3[؛ 281/2 اإلعتـدال: )میـزان اسـت. شـمرده ثقـهاش غیـر نیـز جوزجانـی اسـت.

المیـزان:353/4]406/4[(

یـدبـنحریـش،ازعمـروبـن بـهایـنخبـردروغ،بیفزاییـدآنچـهراابنعـدّیازطریـقز

ابنعمـر؟ضر؟ بـهنحـومرفـوع)=ازپیامبـر(روایـت نافـع،از صالـحقاضـیرامهرمـز،ازعمـری،از

کردهاست:»ماعثمانرابهپدرمانابراهیمهمانندمیدانیم.«

ذهبـی]میـزاناإلعتـدال:269/3[ایـنخبـرراسـختزشـتوناهنجارشـمردهوابنعدّی

آوردنایـنحدیـث یادکـردازعمـروبـنصالـح،پـساز ]الکامـلفـیضعفـاءالّرجـال:132/5[در

کـهآنهـارانپذیرنـد.« گفتـهاسـت:»اوراجـزایـننیـزروایاتـیهسـت

41.َباُذری)أنساباألشراف:7/5]107/6[(ازحسینبنعلیبناسود،ازعبدالّرحمان

کردهاسـت:»درحجراسـماعیلبهعبادتایسـتادموگفتم:›امشـبکسـینخواهد روایت

فراپشـتمآمدوپشـتمرافشـارداد.از گـردد.‹پـسمردیاز ایـنمـکانبـرمـنچیـره توانسـتدر

کـهرویبرگردانـم،سـربـاززدم.بـاردیگـرمـراتـکاندادومـنازرویبرگردانـدنخـودداری ایـن

یـدم.بـارسـومتکانـمدادومـنرویبرگردانـدمودیـدمعثمـاناسـت.پـسازحجـربیـرون ورز

آمدمواوبهقراءتهمۀقرآندریکرکعتپرداختوسپسرفت.«

1.درنسخههایموردمراجعۀماازمیزاناإلعتدالوتهذیبالّتهذیب»ابواخیل«آمدهاست.)غ.(
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کـهعبارتـشبـهنقـل همیـنخبـرراابوُنَعیـم)حلیـةاألولیـاء:56/1و57(بـاذکـرسـندآورده

گفتـم:›امشـببـرآنمـکانچیـرهمیگـردم.‹چـون ازعبدالّرحمـانچنیـناسـت:»بـهخـود

کـهمـردیآمـد  گرفتـم.ایسـتادهبـودم  نمـازشـامرانهـادم،بـهآنجـاشـتافتمتـادرحجـرقـرار

ودسـتشرامیانشـانههایمنهاد.دیدمعثمانبنَعّفاناسـت.پسبهقراءتسـورۀفاتحه

پرداخـتوآنقـدرخواْنـدتـاقـرآنراختـمنمـود.آنگاه،بـهرکـوعرفتوسـجدهنمود.سـپس

آننیـزنمـازخواندهبـودیانه.« کـهآیـاپیـشاز نعلینـشرابرگرفـت.وندانـم

بـارۀراویایـنفضیلـتازحافـظابنعـدّی]الکامـلفـیضعفـاءالّرجـال: گویـد:در امینـی

گفتهاسـت:»حسـینبنعلی]بناسـود[حدیثمیدزدیدواحادیثش که 368/2[بپرسـید

گفتـهاسـت:»اوبسـیضعیـفاسـت  کـه کنیـد ازدیسـؤال  پذیرفتـهنشـدهاسـت.«نیـزاز

اوهمانرا بـارۀحدیثـشچـونوچـرامیکننـد.«وهـمازاحمـد،پیشـوایحنبلیـان،تـااز ودر
اوشـنید:»ویرانمیشناسـم.«1 پاسـخهمینسـؤالاز کهابوبکرمروزیدر بشـنوید

وانگهـیبـامـنبیاییـدتـاازعبدالّرحمـانتیمیبپرسـیمکـهمگروظیفهنداشـتهتاآنروز

ایـنسـیرۀ  از را گرفـت،وی تنـگ بـرعثمـان بـنعبیـداهللتیمـی، کـهپسـرعمویش،طلحـة

گسـتردگیاشبرعثمانتنگشـدوطلحه کهزمینباهمۀ گرداَند؛همانروز گاه شایسـتهآ

کـشافکنـدونگذاشـتتـاجنـازهاشدر بـهها یـدوخونـشرامبـاحنمـودو حرمـتاورادر

گردد؟ گورستانمسلماناندفن

 نیـزمـارارسـدتـاازعثمـانبپرسـیمکـهمگـردرحجـرجایـیجـزمـکانعبدالّرحمـاننبود

کهدرمحرابعبادت،پشـتاورافشـاردهدیاازجایشبیرونسـازد؛حال وآیاسـزاواربوده

آنکـهجـایوقفـیوعمومـیازآِنکسـیاسـتکـهپیشتـردرآنجـادرآیـد!درسـّنتشـریف

ازطریـقجابـربـهنحـومرفـوع)=ازپیامبـر(روایتشـدهاسـت:»هیچیکازشـمانبایدبرادرش

رادر]نمـاز[روزجمعـهازجـایخـودبرخیزاَنـدوخـودشبهجایاوبنشـیند؛بلکهبایدبگوید:

کنید!‹«)صحیحمسـلم:10/7]381/4[( ›جـایباز

1.بنگریدبه:تهذیبالّتهذیب:243/2]297/2[�
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نیـزازطریـقابنعمـربـهنحـومرفـوع)=ازپیامبـر(روایتشـدهاسـت:»هیچمـردینباید

مـرددیگـرراازجـاینشسـتنشبرخیزاَنـدوخـوددرجـایاوبنشـیند؛بلکهبایدمـکانرابرای

]نماز[روز یکدیگـرگشـادهنماییـد!«درحدیـثابنجریـجافـزودهشـدهاسـت:»گفتم:›آیـادر

جمعـهچنیـناسـت؟‹فرمـود:›هـمدرجمعـهوهـمروزهـایدیگـر.‹«)صحیـحمسـلم:10/7 

]380/4[؛مسـنداحمـد:22/2]96/2[؛صحیـحالبخـاری:94/2]2313/5[(

گونـهآمـدهاسـت:»هیـچیـکازشـمانبایـدمـردیراازجـای درعبـارتمسـلمایـن

نشسـتنشبرخیزاَنـدوخـوددرجـایاونشـیند!«درعبارتـیدیگـرازویچنیناسـت:»هیچ

یکازشمانبایدبرادرشرابرخیزاَندوخودشدرجایاوبنشیند!«

نـووی)شـرحصحیـحمسـلم]160/14[( _ حاشـیۀإرشـادالسـاریلشـرحصحیـحالبخـاری_)479/8( 

کـهدرروزجمعـهیـا گویـد:»ایـننهـیبـرایحـرامسـاختناسـت.پـسبنـابـرایـنحدیـث،هـر

روزهـایدیگـر،بـراینمـازیـاجـزآن،درمسـجدیاجایدیگـر،درمکانیمباحزودتـرجایگیرد،

بدانسزاوارتراستوبردیگریحراماستکهویراازجایخودبرخیزاَند.«

گفتهاسـت:»ظاهراین قسـَطانی)إرشـادالسـاریلشـرحصحیحالبخاری:169/2]659/2[(

نهـیبـرایحـرامسـاختناسـتوجـزبـادلیـلنمیتـوانازآنرویگرداْنـد.پـسجایـزنیسـت

کـهزودتـردرمکانـیمبـاح آنبنشـیند؛زیـراآن کسـیدیگـریراازجایـشبرخیزاَنـدودر کـه

کـه کـردهاسـت:›کسـی گرفتـه،بـدانسـزاوارتراسـت.احمـد1ایـنحدیـثراروایـت جـای

گامنهـدیـا ]ودرونشـدنشبـهمسـجد[،بـردوشمـردم بیـرونشـدنامـامبـراینمـاز پـساز

آتـشمیکشـد.‹یکـیاز کـهپشـتشرادر میـاندوتـنفاصلـهانـدازد،همچـونفـردیاسـت

کسـیدومـردراازجایشـانتـکاندهـدومیـان کـه مصداقهـایفاصلـهانداختـنآناسـت

آندوبنشـیند.«

کـهدرمسـجدیـاجـزآن،روز گفتـهاسـت:»هـر شـوکانی)نیـلاألوطـار:306/3]283/3[(

کردهاست. 1.آنرااحمد)المسند:417/3]428/4[(روایت

354/9
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گیـرد،بـدان یـاعبـادتدیگـر،درمکانـیمبـاحزودتـرجـای جمعـهیـاروزدیگـر،بـراینمـاز

آنبنشـیند.« کـهاوراازجایـشبرخیزاَنـدودر سـزاوارتراسـتودیگـریراحـرامباشـد

مبـودهکهعبدالّرحمـانراازجایشکهبدان
ّ
ازسـّنتمسـل پـسکارعثمـانحـرامودور

سـزاوارترازویبود،برخیزاْندوچندبارپشـتشرافشـارداد.

ـفتـوانگفت
ّ
وانگهـیآیـایـکشـبگنجایـشقـراءتهمـۀقـرآنرادارد؟شـایدبـاتکل

کـه آن بـه دارد،مشـروط را گنجایـش ایـن باشـد، زمسـتان دراز ازشـبهای گـرشـبی ا کـه

نمـازعشـابـهحجـررفتـهوزبانـیروانوسـبکداشـتهباشـد؛هـر عثمـانبیدرنـگپـساز

اینهـارانمیدانیـم! چنـدمـاهیـچیـکاز

آیاعثمانهمانکسینیستکهبرفرازمنبررفتوزبانشبندآمدودیرگاهیایستاد،

بیآنکهسخنگویدوسپسگفت:»ابوبکروعمربرایچنینجایگاهیسخنیآمادهمیکردند 

ومنهنوزخطبهوگفتاریبرایآنمهّیانساختهام.بازمیگردیموسخنمیگوییم.«؟1کدام

سخنوراستکهازگفتاردرماَندونیازمندآمادهسازِیمتنسخنباشدوهمۀقرآنمجیدراازبر

باشد،حالآنکهدرقرآنازهرتنظیموترتیبوچینشسخنکفایتشدهاست؟

نمـازشختـممینمـود،عمـل کـهدر کـهمگـربـرویواجـبنبـودتـابـهقرآنـی دیگـرآن

کـه مـردان و زنـان مؤمـن را بی آنکـه  قـرآِناوایـنسـخنخـدایتعالـینبـود:»و آنـان  نمایـد؟آیـادر

کـرده باشـند می آزارنـد هرآینـه بار بهتان و گناهی آشـکار را برداشـته اند.«]احـزاب/58[؟آیا بـدی و گناهـی 

کـهویبـا وابنمسـعودودیگـرمـردمصالـحهماننـدایشـان،ازمؤمنـاننبودنـد وعّمـار ابـوذر

کارممکندیگر،آزارشاننمود؟ تبعیدوزدنوشکنجهدادنوهر

کـه پیامبـر خـدای را بیازارنـد ایشـان  کسـانی  قرآنـشنبـود:»و  آیـاایـنسـخنخـدایتعالـیدر

کـهدرشـبوفـاتاّمکلثـوم،دختـرپیامبـر،  کار ک.«]توبـه/61[؟ویبـاآن را عذابـی اسـت دردنـا

گشـتگاِنرسـولخداوهـمبـاسـرزنش انجـامدادونیـزبـاپنـاهدادنبـهرانـدهشـدگانولعـن

کتاب:164-163/8� 1.بنگریدبه:همین
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کهپیشـاپیشآنهاپسـرعمویپاکشقرارداشـت  نمودنوحقیرسـاختنصحابۀبزرگوارش

گشـت. او گردانـدنازشـیوۀوی،موجـبآزار وهـمبـادگرگـونسـاختنسـّنتشوروی

آیـاایـنسـخنخـدایتعالـیدرقرآنـشنبـود:»خـدای را فرمـان بریـد و پیامبـر و اولواألمـر خـود را 

گـون،دربـارۀامـوالعمومـیوصدقههـا  گونا  ]نیـز[ فرمـان بریـد.« ]نسـاء/59[؟ویدرجایهـای

وزکاتوصلههـاونمـازوامـوالاهدایـیووقفـیوحـجونـکاحوحدودودیات،بهمخالفت
باخداورسـولشپرداختوازآندوفرماننُبردوکتابوسـّنتراپشـتسـرافکند.1

قرآنـشازحـدودخـدایـادنشـدهبـودوایـنسـخنخـدایسـبحاندرآنجـای آیـادر

کـه از مرزهـا و حـدود خـدا فراتـر رود چنین کسـان سـتمکارند.«]بقـره/229[ویازحدود نداشـت:»و هـر 

خـدافراتـررفـتوعهدهـارابـهفراموشـیسـپردوتوبـهشکسـتوپیمـانگسسـتوکارهایـی

کـهویرابـهقتلـیزشـت نمـود کبـار کـهسـرانجامیسـتودنینداشـتورفتارهایـیها  کـرد

گرفتاریدرپیآورد. وناهنجاردرافکندوهمبرایخودشوهمبرایاّمتتاامروز

آیـۀنخسـت،علـیراجـانپیامبـر قرآنـشآیـۀمباهلـهیـاتطهیـرنبـود؟خداونـددر آیـادر

آیـۀدوم،اوراهمچـونپیامبـرتطهیـرمیفرماید.اّماعثمـان،مروانراکه بـزرگمیشـماردودر
گشتهوراندهشدۀرسولخدابود،ازعلی؟ع؟برترمیشمْرد!2 لعن

بـهعمـلبهقرآنکریمپایبندمیشـد  کاشویآنتـاوتخسـتهکننـدهرارهـامیکـردو

وحـدودشرابـرپـامینمـودوازتاوتـشبهاندازۀآسـانبسـندهمیکرد!

ـفبـّزار،ازعبدالوّهـاببـنعطـاء3 
َ
َخل 42.َبـاُذری)أنسـاباألشـراف:7/5]108/6[(از

ابناخیمطـرف4بـنعبـداهللبـن خّفـافبصـری،ازسـعیدبـنابیعروبـهابـونضـربصـری،از

پایشبه کـهباچهار روزجملدیدم کـردهاسـت:»علیرادر شـخیر،ازمطـرفبصـریروایـت

گفتیم. دهشتمدربارۀهمۀاینهابهتفصیلسخن
ّ
1.درمجل

کتاب)297/8(گذشت. 2.شرحآندرهمین

کهآوردیم. 3.درنسخۀمأخذآمدهاست:»عبدالوّهابازعطاء.«اّمادرستآناست

4.ویعبداهللبنهانیبنعبداهللبنشخیربصریاست.
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کـهمـنبهسـویتـوبشـتابم.‹علیگفـت:›گمان سـویمـنشـتافت.گفتـم:›سـزاوارتراسـت

گر کـهبـهخاطـرعثمـان،نـزدمانیایی.‹بـهعذرخواهـیازویپرداختـم.اوگفت:›ا میکـردم

کـه[ویازهمـۀمـانیکوکارتـروپیونـدشبـا عثمـانرادوسـتمـیداری،]حـقداری؛چـرا

خویشاوندانبیشتربود.‹«

راویان حدیث

ــاب کتـ ــن ــههمیـ ــودهاســـت.بـ ــهمســـتبـ ــاهمیشـ ــن،اّمـ ــهوامیـ ــّزار.ویثقـ ـــفبـ
َ
یـــک.َخل

بنگریـــد. )295/5(

گفتــم:›آیــاعبدالوّهــابثقــه گویــد:»بــهاحمــد دو.عبدالوّهــاببــنعطــاء.مــروزی

گفــت:›چــهمیگویــی؟تنهــاثقــهیحیــیقّطــاناســت.‹]العلــلومعرفــةالّرجــال: اســت؟‹

گفتهاســت:»ویراســتگواســت؛اّمانزددانشــورانحدیث،قوینیســت.« 352/2[«ســاجی

گویــد:»نــزدایشــانقــوینیســت؛اّمــاحدیثــشنقــلوروایــتمیشــود.«نســائی]کتــاب بخــاری

گفتــهاســت:»قــوینیســت.«ابوحاتــم]الجــرحوالّتعدیــل:72/6[  الضعفــاءوالمتروکیــن:ص163[

گفتــهاســت:»دروغگــونیســت؛ گویــد:»نــزدایشــاندرحدیــثقــوینیســت.«ابنابیشــیبه

گــردد.«میمونــیازاحمــدبــنحنبــل کــهبدیشــاناعتمــاد ــد ــهشــمارنمیآی کســانیب ــااز اّم

گویــد:»قــوینیســت؛اّمــادانشــورانفــّن  کــهحدیــثویضعیــفاســت.بــّزار کــرده نقــل

کردهاند.«1 )تهذیبالّتهذیب:451/6]398/6[(� حدیث،روایتشرانقل

سـه.سـعیدبـنابیعروبـه.ابوحاتـم]الجـرحوالّتعدیـل:65/4[گویـد:»پیـشازآنکـهدچار

گویـد: گشـت.«ازدی گفتـهاسـت:»بـهآشـفتهفکریدچـار آشـگفتیشـود،ثقـهبـود.«دحیـم

»سـختگرفتارپریشـانفکریشـد.«ابنسـعد]الّطبقاتالکبرٰی:273/7[گفتهاست:»ثقهبود 

وبسـیارحدیـثروایـتمینمـودودراواخـرعمـربـهآشـفتگیدچـارگشـت.«ابنحّبـان]کتاب

یـان بـارۀبسـیاریازراو کـهدر کـهآنروایـترامـوردتوّجـهقـراردهنـد؛چنـان کـردنحدیـث،فقـطبـرایایـناسـت 1.نقـل
ضعیـفبـهآنتصریـحشـدهاسـت.
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گویـد:»پنـجسـالدچـارآشـفتگیبـودوتنهـابـهآنچـهپیـشازآن،کسـانیاز الّثقـات:360/6[

یـعوابنمبارکازاوروایـتکردهاند،احتجاجمیگردد. دانشـورانپیشـینهمچـونیزیـدبنزر

عبدالوّهـابکـهازاوروایـتنمـوده،میگویـد:›سـعیدبـهسـال47دچارآشـفتهفکریگشـت 

گفتـهاسـت:»آنچـهپـسازپریشـانیاشازاوشـنیده وُنـهسـالپـسازآنزیسـت.‹«نسـائی

شـده،اعتبـارنـدارد.«ابنعـدّی]الکامـلفیضعفـاءالّرجال:393/3[گفتهاسـت:»هرکسپیش

ازپریشـانیاشازاوحدیـثشـنیده،حدیثـشصحیـحوحّجـتاسـتوهـرکـسبعـدًاازاو

روایـتکـرده،درخـوراعتمـادنیسـت.«ابوبکـربـّزارگویـد:»ازسـال133پریشـانفکریاشآغاز

شـد.«)تهذیـبالّتهذیـب:63/4- 66]56/4[(

کـهمرگـشرابـه ابنحّبـان گفتـار پریشـانیاشو بـارۀآغـاز بـرپایـۀسـخنابوبکـربـّزاردر

سـال155نوشـته،سـالهایآشـفتهفکریاشاز22سـالدرمیگـذرد.ایـنبیشـینۀآناّیـام

کمینـهاشپنـجسـالاسـتومیـانایـندونیـزاقوالـیهسـت. اسـتو

بارۀمتـنآن،ازموالمـانامیرالمؤمنین  اّمادر ایـنبـودایرادهـایروایـتازجنبـۀسـند.و

آیـا ـد)ص69-77(آوردیـم.
ّ
کـهآنرادرهمیـنمجل بـارۀعثمـانبپرسـید ورأیمسـتندشدر

افـراد خویشـاونددارتریِن و نیکوکارتریـن را وی علیـه_ اهلل  _صلـوات  علـی کـه یـد دار گمـان

بارۀاوسـرمیدهد:»سـومیِناینانبرخاسـتدر بـرفـرازمنبـرچنیـنبانگـیدر بـاز میشـماردو

کـه]ازشـکمبارگی[درپهلوهایـشبـادافکندومیانسـرگینافکنـدنوعلفچریدن حالـی

آمـدوشـدبـود.همـراهویخانـدانپـدرش]=بنیامّیـه[نیـزبرخاسـتندومـالخداونـدرا در

گیاِهتازهرسـیدۀبهـاریرامیخـوَرد؛تاآن کـهگویـیشـتری، چنـانبـااشـتیاقتمـامخوردنـد

کردوشـکمبارگیاشاورا کارویرایکسـره کهریسـماِنتابیدهاشگسسـتورفتارش زمان

گفـت:»هرآینـهبنیامّیـهمیـراثمحّمـد؟ص؟رابـهمـنذّره بـارۀوی بـهرویدرافکْند.«؟1یـادر
گوییشتریرابهتناوببدوشند[.«2 که ذّرهمیدهند]،چنان

کتاب)81/7(بنگرید. 1.بههمین

کتاب)287/8(بنگرید. 2.بههمین
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کـهعثمـانبخشـیدهوهـرمالـی کـههـرزمینـی گفـت:»هـا بـارۀبخشـشهایش ودر

گشـت؛زیـراهیـچچیـز امـوالخداونـدباشـد،بـهبیـتالمـالبازخواهـد از کـههدیـهنمـودهو

گشـتهودرسـرزمینها کهَمهرزنان گرآنرابیابم نمیتواندحّقدیرینراازمیانببرد.حّتیا

کتـاب:287/8� گرداْنـد.«بنگریـدبـه:همیـن کنـدهشـده،بـهحـالخویـشبازخواهـم پرا

نـزدامیرالمؤمنیـنپذیرفتـهبـودتـاویرابرای چـههنـگامبخشـشهایعثمـانمشـروعو

ـدهشـتمشـمارابـه
ّ
آنهـابسـتایدونیکوکارتریـنوخویشاونددارترینشـانبشـمارد؟درمجل

یـد. گاهنمودیـم؛پـسبخوانیـدوبصیـرتورز بخشـیمهـمازبخشـشهاومـواردهزینـۀویآ

یـخ ]تار کر ابنعسـا آمـده، ]ص153[( )ص110 سـیوطی الخلفـاء یـخ تار  در کـه چنـان .43

کـههمـۀ کـردهاسـت:»مـراخبـررسـیده یزیـدبـنابیحبیـبروایـت مدینـةدمشـق:446/39[از

َول 
ُ

الـّد کـهبـهسـویعثمـانحرکـتنمودنـد،دیوانـهشـدند.«عبـارتقرمانـی)أخبـار  سـوارانی

یـخابناثیـر]213/1[_چنیـناسـت:»همـۀکسـانی ول]301/1[(_درحاشـیۀالکامـلفـیالّتار
ُ
األ آثـار و

کـهبـهقتـلعثمـانفراخواندند،دیوانهشـدند.«

انـواعدیوانگـینیسـت؟بهعقـِلآورندگان امینـیگویـد:آیـاخـودایـنخبـراسـتهزاآمیزاز

آنحافظانـیچشـم بـهسـوی ابیحبیـب؛سـپس بـن یزیـد بـه بنگریـد:نخسـت ایـنخبـر

شـمردهاند! عثمـان کرامتهـای و فضیلتهـا از را بیمایـهای یـاوۀ چنیـن کـه بگردانیـد

ابنسـعددرشـرححـالیزیـدبـنابیحبیـبآورده:»ویخردمندوعاقلبـود.«بهگمانمن،

کـهپـسازدیـدنایـنروایـتویبـهذهـنخوانندگان ایـنعبـارتبـرایزدودنچیـزیاسـت

بـرایاوثابـتنمیشـود. یـخ،دیگـروجـودعقـل تار ثبـتایـنخبـردر از اّمـاپـس میرسـد؛

کـهسـوارانحرکـت چگونـهانسـانیخردمنـدچنیـنیـاوهایراراسـتمیشـمارد،حـالآن

کننـدهبـهسـویعثمـانبههزارانمردازسـرزمینهایاسـامیمیرسـیدندکههمهشـناخته

آنانبهصفِتدیوانگیشـناختهنشـدهاسـت؟چهچیزسـببشـده شـدهاندوهیچیکاز

گـرددوازدیگـرصحابـهوتابعیـندرمحیطهای  کـهایـننکتـهتنهـابـرابنابیحبیـبآشـکار

گونپوشیدهماَند؟ گونا
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یـمکه نـههیـچعاقلـیتردیـدندار نـهمـاو آنافـرادرامیشناسـیمو وانگهـیمـاگروهـیاز

کمـالخردمنـدیبودهانـد؛همچـون:سـرورمان کشـتهشـدن،در ایشـانتـاهنـگاموفـاتیـا

یـدبـنصوحـان،صعصعـةبـنصوحـان، کعـببـنعبـده،ز بـنیاسـر،مالـکاشـتر، عّمـار

ایـن عمـروبـنُبَدیـلبـنَوْرقـاء،محّمـدبـنابیبکـر،عمـروبـنَحِمـق،ودیگـرافـرادفـراواناز

پیشـوایان و هسـتند »مسـند« و »صحیـح« کتابهـای یـان راو ایشـان بیشـینۀ کـه دسـت

حدیـث،ازطریـقآنـانخبرهـایفـراوانروایـتنمـودهوآنهـاراصحیـحشـمردهاندوهیـچ

گاهنبـودنازصـدورخبـرپیـشیـاپـسازدیوانگـیاینـان،دردرسـتِیخبـری یـکبـهسـببآ

تردیـدنکـردهاسـت.

گـرنگوییم: گـرعبـارتقرمانـیرابپذیریـم،بیشـینۀصحابـهازمهاجریـنوانصـار_ا واّمـاا

همۀایشان_دیوانهبهشمارمیآیند؛زیراهمگیبرقتلعثمانهمداستانبودند.پیشاپیش

همـۀاینـان،طلحـهوزبیـروعمـروبنالعاصوبانوعایشـهاّمالمؤمنینجـایدارند!

کـهصفحـۀتاریـخرابـاایـنسـخنانشـرمآورآلـوده کسـیاسـت بـهحـقسـوگند!دیوانـه

کـردهتـادرفضیلتهـایکسـانیغلـّوورزدکـهازدرخـِتوصـفشـدهدرقرآن]بهملعـونبودن[

هسـتند.وخداونـدداوریاسـتدادگـر!

بـن محّمـد بـن ابراهیـم بـن محّمـد از ]ص188[( الّنـزول:ص210 )أسـباب واحـدی .44

َعّفـان،ازوهیـب،ازعبـداهللبـن کر،از ابوبکـرانبـاری،ازجعفـربـنمحّمـدبـنشـا یحیـی،از

ابنعّبـاسروایتکردهاسـتکهاینآیهدرشـأن ابراهیـم،ازعکرمـه،از عثمـانبـنخثیـم،از

کـه بـر هیچ چیز  هشـامبـنعمـرووغامـشابوجـوزاءنـازلشـد:»خـدا بنـدۀ زرخریـدی را مَثـل می زنـد 

توانایـی نـدارد.«1هشـامدارایـیخویـشراآشـکاراوپنهـانانفاقمینمودوابوجـوزاءویرانهی

کـه بـر  گنـگ اسـت  میکـرد.سـپسایـنآیـهنـازلگشـت:»و خـدا دو مـرد را َمَثـل می زنـد: یکـی از آن دو 

1.نحل/75.تمامآیهچنیناسـت:»وآن]انسـانآزادی[کهازجانبخویشاوراروزینیکودادهایمواونهانوآشـکارا
ازآنانفاقمیکند.آیااینهابرابرند؟!همۀسـتایشخدایراسـت،بلکهبیشترشـاننمیدانند.«
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کـه آقایـش،اسـدبـنابیعیـصاسـتوآن هیـچ چیـز توانایـی نـدارد.«1مقصـودازگنـگوسـرباِر

برراهمستقیمبهعدلفرمانمیدهد،عثمانبنَعّفان؟ضر؟ است.

خبـررابـاهمیـنسـند،َبـاُذری)أنسـاباألشـراف:3/5]102/6[(آوردهاسـت.نیزابنسـعد

ابنعّباسروایـتنمودهکهاین گونـۀمرسـل،ازعکرمـه،از )الّطبقـاتالکبـرٰی:41/3]60/3[(بـه

یـاضالّنضـره:103/2]30/3[(نیز آیـهدرشـأنعثمـاننـازلشـدهاسـت.محّبالّدینطبـری)الّر

چنینآوردهاست.

بـارۀسـندایـنخبـردروغیـن کـهدر مـانخواهنـد کـهپژوهشـگراناز گویـد:بسـا امینـی

بـر گواهـیراسـت تفسـیرقـرآنپرداختهانـد،بررسـینماییـموآنرا بـاآنبـهتحریـفدر کـه

سـخنسـعیدبـنمسـّیببـهغامـشبـردبداننـد:»ایبـرد!مبـادابـرمـندروغبنـدی،چنـان

قتیبـه:ص194]ص438[( ابـن )معـارف ابنعّبـاسمیبسـت.« بـر کـهعکرمـه

کارنامــۀزندگــیعثمــانبــه گردانیــدوپیاپــیدر وبارهــاچشــم کــهدیگربــار شــمارارســد

کــهایــنافســانهراپشــتوانهباشــد؟ اّیامــشچیــزیمییابیــد کــدامیــکاز  کنیــد.در دّقــتنظــر

کــهبــاپیامبــربــزرگ؟ص؟بــود؛آن گاه چــههنــگامبــرراهمســتقیم،بــهعــدلفرمــانمــیداد؟آن

روزگار اّمــااز کفایــتنمایــد؛و ــد:ص327(آوردیــم
ّ
کتــاب)231/8-280؛همیــنمجل چــهدرهمیــن

خطاهــای و یدنــی ناآمرز گناهــان برایــش یــخ تار کــه گوییــد ســخن بیپــروا خافتــش

ــردممصــر،آن ــهم ــشب ــۀخوی نام ــانامیرالمؤمنیــن؟ع؟در نابخشــودنینوشــتهاســت.موالم

کشــتنعثمــان[بــرایخــداخشــم کــه]در راچنیــنوصــفنمــودهاســت:»بــهمردمــی روزگار

میــان کردنــدوحّقــشرااز زمیــنخداونــد،اورانافرمانــی کســانیدر کــه گاه یدنــد،آن ورز

ــی گســتردوهیــچمعروف ومقیــمومســافر ــدکار ب و ــرنیکــوکار ــدوســتم،ســراپردهاشراب بردن

کــهازآناجتناب گــرددومنکــرینماندهبــود کــهبــدانعمــلشــودومایــۀآســایش نمانــدهبــود

د)ص74(بنگرید.
ّ
شود.«بههمینمجل

1.نحـل/76.تمـامآیـهچنیـناسـت:»وسـربارخواجـۀخویـشاسـت.هرجـاکهاورافرسـتد،نیکیوسـودینیـاورد.آیااو
بـاکسـیکـهبـهعـدلودادفرمـانمیدهـدوبرراهراسـتاسـتبرابراسـت؟!«
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یـد کـردهاسـت:»بنـدگانخـدا!آیـابـهیـادندار نیـزابواّیـوبانصـاریآنراچنیـنوصـف

میـان ودر رادربرگرفـت وهمـگان بـرشـماحکـممیراْنـد  وتجـاوز کـههمیـندیـروزسـتم

گفتهشـده، گشـته،بهناموسشـانناسـزا گشـتوبرخیازحّقشـانمحروم گیر مسـلمانانفرا

گام یانـهبـرپشتشـانخـورده،بـرچهرهشـانسـیلیزدهشـده،بـرشکمشـان بعضـیدیگـرتاز

ـد)ص125(گذشـت.
ّ
نهادنـدوزیـرآسـمانافکنـدهشـدند!«تـاپایـانایـنسـخندرهمیـنمجل

گشــتۀرســولخداراپنــاهداد؟ کــهرانــدهشــدهولعــن آیــابــرپایــۀعــدلوراهمســتقیمبــود

گیــاهبهــاریرامیچــرد؟یــابــه کــه یــاهمــراهخاندانــشمــالخــداراچریــد،همچــونشــتری

تباهیپــردازانوفســادگرانبــذلوبخشــشنمــودومــالمســلمانانرابــهخانــوادۀفرومایــهاش

بودنــدیــالعــنشــدگانیرانــدهگشــتهیــاجوانانــیخوشــگذران  کــهیــافاســقانیپــردهدر بخشــید

گــون،بــر گونا کارهــابــهایشــاندرمناطــق آنــانرابــاســپردن یــانوخاســتگانینابخــرد؛و و

کــهایــنســخنرســولخدا؟ص؟را شــریعتاســامودوشمســلمانانچیــرهســاخت؛حــالآن

ــرایشــان ــردیراب ــردوم گی ــرعهــده کاریب ــاممســلمانانرادر ــهزم ک پیــشروداشــت:»هــر

کتــابخــداوســّنترســولشدرمیانشــان بــه او کــهســزاوارتروداناتــراز بگمــاردوخــودبدانــد

ــد: ــدهاســت.«]مجمــعالّزوائ ی ــهخــداورســولشوهمــۀمؤمنــانخیانــتورز ــاب هســت،همان

طریــق از ]104/4 الّصحیحیــن: علــی ]المســتدرک کــم حا از صحیــح روایتــی  در نیــز ]211/5

گیــردودرآنجماعــت  کار کــهمــردیراازمیــانجماعتــیبــه ابنعّبــاسرســیدهاســت:»هــر

اوخشــنودتراســت،بــهخــداورســولشومؤمنــانخیانــتنمــوده کــهخــدااز کســیباشــد

روایــتصحیــحدیگــر]المســتدرکعلــیالّصحیحیــن:104/4[از اســت.«نیــزآنحضــرت؟ص؟در

گیــردوفــردیرابــه کاریبــهدســت کــهزمــاممســلمانانرادر طریــقابوبکــرآوردهاســت:»هــر

نــه او از گرایــششــخصیوویژهخــواریبــرآنــانچیــرهســازد،لعنــتخــدابــراواســتو ســبب

کــهاو گاه گــرددتــاآن نــهغرامتــیازویقبــول کنــدو کــهعــذابراازخــوددور پذیرفتــهشــود

رابهدوزخدرآوَرد.«)إزالةالخفاء:16/1(
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ــهرا ــزرگانصحاب کــهصالحــاناّمــتوب ــود ــرراهمســتقیمب ــاازدادگــریورهســپردنشب آی

گناهــی گناهــیآزاررســاندوبــارتهمــتو گفــتوایشــانرابــدونهیــچ کــردوعیــب ســرزنش

روشــنرابــردوشکشــید؟آنگاه،برخــیازآنــانبــهتبعیــدبــردهشــدندودرهمــانجــامردنــد؛

گشــتند؛بعضــیبــهناســزاودشــنامدچــار برخــیدرژرفنــایزندانهــاوســیاهچالهاشــکنجه

ــانبانــگخّفــتزدهشــد؛بعضــیاســتخوانهایدندههاشــاندرهــمشکســته ــرآن شــدندوب

گشــت؛برخــیبــرپشتشــانضربــهفــرودآمــدوشکمشــانشــکافتهشــد؛وبعضــیبــهســببامربه

معــروفواعتــراضبــهمنکــر،ازحــّقاالهــیخــودمحــرومشــدند.ویــاصحابــۀعــادلرادشــنام

کافــرخواْنــد؟یــابــادامــادرســولخدا؟ص؟وجــانوی،بــاآن دادودرنامــهوبیــانخــود،ایشــانرا

گشــته،رابرتــرازســرور گزنــدهرویــاروگشــت؟یــامــروان،آنفرومایــۀرانــدهشــدهولعــن ســخنان

عتــرتشــمْرد؟یــااو_ســالم اهلل علیــه_رابــرایتبعیــدشــدنازجــوارپیامبرپــاک،ازدیگرانســزاوارتر

نمــود؟یــاعهــدوپیمانهــایســختراشکســت؟ ازمدینــهدور دانســت؟یــااوراچنــدبــار

نمــازوصلههــاوحــّجوزکاتــشازســّنتشــریفدور  کتــابخــداراپشــتســرافکنــدودر یــا

گشتوآرایدورشرادرهمۀاینهاراهداد؟یا...وفراوانموارددیگر؟ وجدا

کــهویرادر  بــرراهمســتقیمبــودنویرادرنیافتنــد،آنروز چــراصحابــه،عدالــتو

گشــته،تجاوزپیشــه،  راهمســتقیممنحــرف  حکومــْتستمپیشــه،ازعــدلرویگــردان،از

کوشــایافتنــدوپیوســتهاورانکوهیدنــدومــردمرایکصــدابــر زمیــن بــرایفســادگریدر و

کــههمــۀســرزمینهابــرضــّداوبســیجشــدندوپشــتســرشآتــش گاه ــاآن ویشــوراندندت

کــردننفسهایــشوربــودنجانــش،ایــنآتــشخامــوشنشــد؟ افروخــتوجــزبــاخامــوش

کارهــادســتزننــد؟در کینههاشــانســببشــدتــابدیــن آیــاآنــانایــنرامیدانســتند،ولــی

ــهچــهمیشــود؟ ایــنصــورت،عدالــتصحاب

بـــرراهمســـتقیمبـــود،پـــسچـــرابـــهســـال35بـــا گـــرآنمـــردبـــهعـــدلفرمـــانمـــیدادو ا

ـــز ـــرازمنبرهـــاازچـــهچی ـــرف کنـــد؟پیاپـــیب کتـــابوســـّنتعمـــل ـــه ـــهب ک خـــودپیمـــانســـپرد
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کشـــدوراهوروشخویـــشرا کارهـــایپیشـــیندســـت کـــهاز توبـــهنمـــود؟چـــراتعّهـــدســـپرد

کارهایـــشبینـــا نزدیـــکبـــه از گاهو کـــهبـــهحـــالویآ بگرداَنـــد؟آنســـخنانازصحابـــهای

بودنـــد،چـــهبـــود؛هماننـــدایـــنســـخنعلـــیامیرالمؤمنیـــنبـــهوی:»تـــوومـــروانازیکدیگـــر

کـــهازدیـــنوعقلـــترویگردانـــتســـازد،همچـــونشـــتر رضایـــتنیابیـــد،مگـــربـــهایـــن

نیـــزایـــنســـخنش:»شـــرافتخویـــشراازمیـــان کـــههـــرجـــاخواهنـــد،اورابرنـــد.«و  هـــودجدار

گفـــت:»ایبنـــدگانخـــدا!همـــراهمـــن گشـــتی!«وعّمـــار کارخویـــشمغلـــوبوی بـــردیودر

ـــهخویشـــتنســـتم ـــهب ک ـــد کســـیرادارن ـــهاّدعـــایخونخواهـــی ک ـــد کســـانیبیایی ـــا ـــردب ـــهنب ب

ــد.«  ــمراْنـ ــدحکـ ــدگانخداونـ ــربنـ ــده،بـ ــداآمـ ــابخـ کتـ  ــهدر ــزآنچـ ــزیجـ ــهچیـ بـ ــدو یـ  ورز

ـــارمرتکـــبشـــدی  کب کارهایـــیها ـــارۀایـــناّمـــت ب گفـــت:»در ـــهوی ـــنالعـــاصب وعمـــروب

کارت ـــورااز کردنـــد،آنـــانراازحـــقرویگـــرداننمـــودیوایشـــاننیـــزت ـــوچنیـــن ـــات آنـــاننیـــزب و

گفـــت:»اّمـــاعثمـــان گیـــر!«وســـعدبـــنابیوّقـــاص کنـــاره یـــا گرداندنـــد؛یـــابـــهراهمیانـــهروو

کـــرد.«  بـــدبـــاهـــم کارهـــاینیـــکو  ]دیـــنخـــدارا[دگرگـــونســـاختوخـــوددگرگـــونشـــد؛و

گرداننـــدهازســـّنت وروی کار گرفتـــاروخطـــا ومالـــکاشـــتربـــهوینوشـــت:»]بـــه[خلیفـــۀ

پیامبـــرشوفراافکننـــدۀحکـــمقـــرآنبـــهپشـــتســـرش!«وصعصعـــةبـــنصوحـــانبـــهاو

اّمتـــتنیـــز کـــردی[و کـــج گردانـــدی]وراهـــترا گفـــت:»ایامیرالمؤمنیـــن!ازحـــقروی

کننـــد.«  بـــهحـــقرویآور[تـــااّمتـــتنیـــزچنیـــن کـــن]و کردند.راهـــتراراســـت  چنیـــن

کشـــتند، یـــاِنمـــردم کـــهاورااصحـــابمحّمـــدوقار گفـــت:»جـــزایـــننیســـت وهاشـــممرقـــال

بـــاحکـــمقـــرآنمخالفـــتنمـــود.«وعبدالّرحمـــانعنـــزی کـــهبدعتهـــاپدیـــدآوْردو گاه آن

ــایحـــقرابســـت.«و ــودودرهـ گشـ ــتمرا ــایسـ ــهدرهـ کـ ــود کســـیبـ ــتین گفـــت:»وینخسـ

بـــه وســـتمحکـــمرانـــدو کـــهبـــهجـــور کســـیبـــود گفتنـــد:»اونخســـتین یـــارانُحجـــربـــنَعـــِدّی

ـــی ـــهدرحکمران ک ـــم ـــوراآزمـــودهودیدهای گفتنـــد:»ت ـــهوی ـــهب ـــرد.«وصحاب ک  ـــار ـــرحـــقرفت غی

کـــهخواهـــان مـــردمرا تقســـیمامـــوالویژهخواهـــیمیکنـــیوهـــریـــکاز ســـتممـــیورزیودر

کیفرمینمایی.« گردد، فبودنت
ّ
بیتکل
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کـنو گفـت:»ازخـداییکتـایبیهمتـاپرهیـز ونائلـهدختـرفرافصـه،همسـرش،بـهاو

کن!« ازسّنتدوخلیفۀپیشازخودپیروی

کـهدرهمین جـزاینهـاسـخنانفـراواندیگـرنیـزبرزبانبسـیاریازصحابهجاریشـد

ـدگذشـت.پـسنـهایـنسـخنانونهسـیرۀشـناختهشـدۀخوداو،بـانزولآنآیـۀگرامی
ّ
مجل

بـارۀویسـازگارنیسـت.اینچنیـن»کلمـات ]خـدا[ را از جاهـای خود جابه جـا و تحریف می کنند و  در

کـه بدانـان یـادآوری شـده بود، از یاد بردنـد.« ]مائده/13[ بهـره ای ]و بخشـی[ از آن چـه را 

یـخ ]تار کر ابنعسـا آمـده، ]ص152[( )ص110 سـیوطی الخلفـاء یـخ تار  در کـه چنـان .45

گـرمـردمبـهخونخواهـیعثمـان کـردهاسـت:»ا ابنعّبـاسروایـت مدینـةدمشـق:447/39[از

آثار َولو
ُ

الـّد یـد.«ایـنراقرمانـی)أخبـار نمیپرداختنـد،هرآینـهازآسـمانسـنگبـرایشـانمیبار

کـردهاسـت. یـخابناثیـر]214/1[_یـاد ول:]301/1[(_درحاشـیۀالکامـلفـیالّتار
ُ
األ

امینـیگویـد:پژوهنـدگانراجایـزاسـتتـاازراویایـنسـخِنمرسـِلاّدعایِیمنسـوببه

کاریشرعپسـندومایـۀخشـنودیخـدا   بزرگدانـایاّمـتبپرسـند:آیـاخونخواهـیعثمـان

گربود،چرارسـولخدا؟ص؟بهعلیامیرالمؤمنینسـفارشفرمود ورسـولشبـودیـاچنیـننبـود؟ا

تـابـاپیمانشـکنانوتجاوزپیشـگاِنخواهنـدۀخونعثمـانبجنگدوصحابۀبرجسـتهاشرا

بـهیـاریآنحضـرت؟ع؟درهنـگامهجـومآنـانبرانگیخـتودشـمنانویرادرایـندومـورد

کاری، هشـداردادوازنبـردبـاآنحضـرت؟ع؟نهـیفرمـودوآنـانرادرصـورتاقـدامبـهچنیـن

ستمپیشهخواند؟بههمینکتاب)188/3- 195(بنگرید.

کـهدرخونخواهـیعثمـانبـاایشـانهمراهی آن چـراموالمـانامیرالمؤمنیـنگذشـتهاز

نکرد،بهنبردباآنانپرداختوقاتانعثمانرابهایشـاننسـپردوپناهشـانداد؟واوکسـی

بـاقـرآناسـتوقـرآنبـااو او کنـد[حـقبـااواسـتو کاری کـهبـههـرسـوبگـردد]وهـر اسـت
کنـارحـوضازهمجدانشـوند؟1 تـاهنـگامدرآمـدننـزدپیامبـر اسـتو

کتاب)176/3-180(یادنمودیم،بنگرید. 1.بهآنچهدرهمین

)494(
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چگونـهصحابـۀعـادلهمـراهآنحضـرت؟ع؟بـاخونخواهـانعثمـاننبـردمیکردنـد؟

روزجمـل،برجسـتگانصحابـهوچهرههـایبـزرگاّمـتزیـرپرچمویبودنـد.درصّفین، در

کـهزیـردرخـتبـاپیامبـربیعـت کسـانی دوامـامنـوادۀپیامبـرحسـنوحسـینو250تـناز

کـم)104/3]112/3[(آمـده_ المسـتدرکعلـیالّصحیحیـِنحا کـهدر رضـوانبسـتهبودنـد_چنـان

ایشـان کـه360تـن1از کسـانرا800تـنشـمردهاند یافتنـد.برخـینیـزایـن همـراهویحضـور

 104/3 الّصحیحیـن: علـی )المسـتدرک کـم حا و ابندیزیـل روایـت بـر بنـا نیـز شـدند.2 شـهید

یانباویبودند.درخطبۀسـعیدبن الّنهایه:254/7]283/7[( 80تنازبدر ]112/3[؛البدایةو

یـانهمـراهویحضـورداشـتند.)کتابصّفیـنابـنمزاحـم:ص266  بدر کـه70تـناز قیـسآمـده

اشـتر مالـک سـخن در )]189/5[ 483/1 ابنابیالحدیـد: تألیـف الباغـه نهـج شـرح ]ص236[؛

یـانیـادگشـتهاسـت.)کتـابصّفیـننصـربـنمزاحـم:ص268]ص238[؛ بدر نزدیـکبـه100تـناز

شرحنهجالباغهتألیفابنابیالحدید:484/1]191/5[(

اینقرارند: یان،از شماریازآنصحابه،وپیشاپیشایشانبدر

یان. 1.اسیدبنثعلبۀانصاری،ازبدر

کشتهشد. کهدرصّفین یان 2.ثابتبنعبیدانصاری،ازبدر

یان. 3.ثعلبةبنقیظیبنصخرانصاری،ازبدر

یان. 4.جبربنانسبنابیزریق،ازبدر

یان. 5.َجَبلةبنثعلبۀانصاریخزرجی،ازبدر

یان. 6.حارثبنحاطببنعمروانصاریاوسی،ازبدر

یان. 7.حارثبننعمانبنامّیۀانصاریاوسی،ازبدر

یان. 8.حصینبنحارثبنمّطلبقرشی،ازبدر

یان. کلیبابواّیوبانصاری،ازبدر یدبن 9.خالدبنز

1.دراإلصابهچنینآمدهودراإلستیعاب363تنذکرشدهاست.)غ.(

2.االستیعابدرشرححالعمار]قسمتسوم/1138[؛اإلصابه)389/2(�
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کشتهشد. کهدرصّفین یان 10.خزیمةبنثابتذوالّشهادتینانصاریاوسی،ازبدر

یان. 11.خلیفة/علیفةبنعدّیبنعمروبیاضی،ازبدر

یان. 12.خویلدبنعمروانصاریسلمی،ازبدر

یان. 13.ربعیبنعمروانصاری،ازبدر

یان. 14.ِرفاعةبنرافعبنمالکانصاریخزرجی،ازبدر

یان. یدبناسلمبنثعلبةبنعدّیبلوی،ازبدر 15.ز

یان. 16.جابربنعبداهللبنعمروانصاریسلمی،ازبدر

یان. 17.خباببنَارتابوعبداهللتمیمی،ازبدر

یان. 18.سهلبنحنیفبنواهبانصاریاوسی،ازبدر

یان. 19.سماکبناوسبنخرشۀانصاریخزرجی،ازبدر

یان. 20.صالحانصاری،ازبدر

یان. 21.عبداهللبنعتیکانصاری،ازبدر

یان. 22.عقبةبنعمروبنثعلبهابومسعودانصاری،ازبدر

یان. کیزهمردپاکنهادوشهیدصّفین،ازبدر 23.عّماربنیاسر،آنپا

یان. 24.عمروبنانسانصاریخزرجی،ازبدر

یان. کعبی،ازبدر 25.عمروبنَحِمقُخزاعی

یان. 26.قیسبنسعدبنعبادۀانصاریخزرجی،ازبدر

یان. کعببنعامرسعدی،ازبدر .27

یان. 28.مسعودبناوسبناصرمانصاری،ازبدر

یان. 29.ابوهیثممالکبنتیهانبلوی،شهیدصّفین،ازبدر

یان. 30.ابوحّبهعمروبنغزّیه،ازبدر

یان. 31.ابوعمرهبشربنعمروبنمحصنانصاری،شهیدصّفین،ازبدر

یان. 32.ابوفضالۀانصاری،شهیدصّفین،ازبدر

یان. 33.ابومحّمدانصاری،ازبدر
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یان. 34.ابوبردههانیبننیار/نمر،ازبدر

یان. کعببنعمروبنعبادانصاریسلمی،ازبدر 35.ابویسر

36.اسودبنعیسیبناسماءتمیمی.

نبردصّفینفرماندهجناحراستبود. کهدر کندی 37.اشعثبنقیس

38.انسبنمدرکابوسفیانخثعمی.

39.احنفبنقیسابوبحرتمیمیسعدی.

فرماندهاننبردصّفین. 40.اعینبنضبیعۀَحْنَظلی،یکیاز

گفتهاست: بارۀوی کشتهشدوامیرالمؤمنیندر کهدرصّفین 41.بریداسلمی
کــه بــا روی هایــی نیکــو پیرامــون هاشــم  گروهــی از اســلمیان  خداونــد پــاداش خیــر دهــد بــه 

ک افتادنــد: بــر خــا

که در میان آن بزرگواران بودند. برید و عبداهلل و منقذ و عروه، دو پسر مالک، 

42.براءبنعازبانصاریخزرجی.

یدانصاری. 43.بشر/بشیربنابیز

44.بشیربنابیمسعودانصاری.

45.ثابتبنقیسبنخطیمانصاری.

یةبنزید،شهیدصّفین. 46.جار

یةبنُقدامةبنمالکتمیمیسعدی. 47.جار

48.َجَبلةبنعمروبنثعلبۀانصاری.

انصاری. 49.جبیربنحباببنمنذر

فرماندهانلشکرصّفین. 50.ُجْنَدببنزهیرازدیغامدی،از

کعبعبدیابوعبداهللازدیغامدی. 51.ُجْنَدببن

52.حارثبنعمروبنحرامانصاریخزرجی.

53.حازمبنابیحازماحمسی،شهیدصّفین.

54.ُحْبشیبنُجنادةبننصرسلولی.
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55.حّجاجبنعمروبنغزّیۀانصاری.

فرماندهاننبردصّفین. کندی،معروفبهُحجرالخیر،از 56.ُحجربنَعِدّی

کندی. 57.ُحجربنیزیدبنمسلمۀ

58.حنظلةبننعمانانصاری.

کنانی. 59.حّیانبنابجر

60.خالدبنابیخالدانصاری.

61.خالدبنابیدجانۀانصاری.

نبردصّفین. فرماندهانلشکرعلیدر 62.خالدبنمعمربنسلیمانسدوسی،از

کوشید. کهدرصّفینسخت 63.خالدبنولیدانصاری

64.خرشةبنمالکبنجریراودی.

65.رافعبنخدیجبنرافعانصاریخزرجیحارثی.

66.ربیعةبنقیسعدوانی.

67.ربیعةبنمالکبنوهیلنخعی.

بـود؛ یافـتوپرچمـدار یـهدرصّفیـنحضـور کـههمـراهمعاو 68.زبیـدبـنعبـدخوالنـی

اّمـاچـونعّمـارکشـتهشـد،بـهسـپاهعلـی؟ع؟گراییـد،بـانظربـهاینگفتـۀپیامبـر؟ص؟:»عّمار

گـروهسرکشـندهازحـق،خواهدکشـت.« را

کعبیخزرجی. یدبنقیس یدبنارقمبنز 69.ز

یۀانصاری. یدبنجار 70.ز

یدبنحیله/جبله. 71.ز

یادبنحنظلۀتمیمی. 72.ز

73.سعدبنحارثبنصمۀانصاری،شهیدصّفین.

74.سعدبنعمروبنحرامانصاریخزرجی.

75.سعدبنمسعودثقفی،عمویمختاربنابیعبید.
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76.سـلیمانبـنصـردابوجـونابومطـرفُخزاعـی،فرمانـدهپیـادهنظـامجنـاحراسـت
لشـکرصّفیـن.

کشتهشد. کهدرسپاهعلی؟ع؟درصّفین 77.سهیلبنعمروانصاری
78.شبثبنربعیتمیمییربوعیابوعبدالقّدوس.

79.شبیببنعبداهللبنشکلمذحجی.
80.شریحبنهانیبنیزیدبننهیکابومقدامحارثی.

81.شیبانبنمحرث.
82.صدیبنعجانبنحارثابوامامۀباهلی.

83.صعصعةبنصوحانعبدی.
کشتهشد. کهدرصّفین 84.صفربنعمروبنمحصن

85.صیفیبنربعیبناوس.
یدبنُجْنَدبمحاربیجسری،شهیدصّفین. 86.عائذبنسعیدبنز

87.عائذبنعمروانصاری.
ةبنعبداهللابوالطفیللیثی.

َ
88.عامربنواِثل

را وی امیرالمؤمنیـن موالمـان و گشـت شـهید صّفیـن در کـه اسـلمی عبـداهلل . 89
گذشـت. )ص364( ـد

ّ
مجل همیـن در کـه چنـان نمـوده، سـتایش

کشتهشد. کهدرصّفین 90.عبداهللبنُبَدیلبنَوْرقاءُخزاعی
نبـردصّفیـنفرمانـدهجنـاح کـهدر 91.عبـداهللبـنعّبـاسبـنعبدالمّطلـببـنهاشـم

بود. راسـت
92.عبداهللبنخراشابوَیْعلٰیانصاری.

93.عبداهللبنخلیفۀبوالنیطائی.
94.عبداهللبنذباببنحارثمذحجی.

95.عبداهللبنطفیلبنثوربنمعاویۀبکائی.
کشـتهشـدوازاصحـاببرجسـتۀ نبـردصّفیـن کـهدر کعـبمـرادی 96.عبـداهللبـن

امیرالمؤمنینبود.
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97.عبداهللبنیزیدخطمیانصاریاوسی.

98.عبدالّرحمانبنُبَدیلبنَوْرقاءُخزاعی،ازشهیداننبردصّفین.

کشتهشد. کهدرصّفین 99.عبدالّرحمانبنحسلجمحی

100.عبیدبنخالدسلمی.

101.عبیداهللبنسهیلانصاری.

براءبنعازب. 102.عبیدبنعازب،برادِر

ورفیقابنمسعود. 103.عبیدبنعمروسلمانیابوعمرو،یار

یارانبزرگامام؟ع؟ � 104.عبدخیربنیزیدبنمحّمدَهْمدانی،از

105.عدّیبنحاتمبنعبداهللبنسعدطائی.

106.عروةبنزیدخیلطائی.

107.عـروةبـنمالـکاسـلمیکـهدرصّفیـنکشـتهشـدوامـام؟ع؟ویراسـتوده،چنان
د)ص364(گذشـت.

ّ
کـهدرهمیـنمجل

108.عقبةبنعامرسلمی.

109.عاءبنعمروانصاری.

110.علیمبنسلمۀفهمی.

کهازمهاجرانبود. 111.عمروبنبال

112.عمیربنحارثۀلیثی.

113.عمیربنقّرۀسلمی.

114.عّماربنابیسامةبنعبداهللبنعمران.

115.عوفبنعبداهللبناحمرازدی.

کشتهشد. کهدرصّفین کهبنسعدبنجبیرانصاریاوسیخطمی 116.فا

117.قیسبنابیقیسانصاری.

118.قیسبنمکشوحابوشّدادمرادی،ازشهیدانصّفین.

کعببنثعلبةبنعمروانصاریخزرجی. 119.قرظةبن
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کرامةبنثابتانصاری. .120

کعببنعمرابوزعنه. .121

پیامبـررانیـزدرکنمـودو روزگار کـهوی18سـالاز گوینـد یـادنخعـی. 122.کمیـلبـنز
اوفرمانمیبردنـد.)اإلصابـه:318/3(� کـهاز بـزرگقـومخویـشبـود ثقـهو

123.مالکبنحارثبنعبدیغوثنخعیاشتر.

124.مالکبنعامربنهانیبنخفافاشعری.

125.محّمدبنُبَدیلبنَوْرقاءُخزاعی،ازشهیدانصّفین.

کشتهشد. گوینددرصّفین که 126.محّمدبنجعفربنابیطالبهاشمی

نبردصّفین کـهدر 127.مخنـفبـنسـلیمبـنحـرثبـنعوفبنثعلبـۀازدیغامدی
ازدیانبود. پرچمـدار

128.معقلبنقیسریاحیتمیمییربوعی.

129.مغیرةبننوفلبنحرثبنعبدالمّطلبهاشمی.

عـروةبـنمالک.ویدرصّفینشـهیدشـد،چنان 130.منقـذبـنمالـکاسـلمی،بـرادِر
د)ص364(گذشـت.

ّ
کـهدرشـعرموالمـانامیرالمؤمنیـندرهمینمجل

131.مهاجربنخالدبنولیدمخزومی،ازشهیدانصّفین.

132.نضلةبنعبیداسلمیابوبرزه.

133.نعمانبنعجانبننعمانانصاریزرقی.

134.هاشمبنعتبةبنابیوّقاصمرقالکهدرصّفینپرچمداربودوبهشهادترسید.

فرماندهـانسـپاه کـهاز یـۀجعفـی 135.هبیـرةبـننعمـانبـنقیـسبـنمالـکبـنمعاو
علـی؟ع؟بـود.

یدانصاری. 136.وداعةبنابیز

137.یزیدبنحویرثانصاری.

یةبنلوذانانصاریخطمی. 138.یزیدبنطعمةبنجار

کـهبرخـیاو 139.َیْعلـٰیبـنامّیـةبـنابیعبیـدةبـنهمـامبـنحـارثتمیمـیَحْنَظلـی
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کشـتۀصّفیـنشـمردهاند. را

140.َیْعلٰیبنعمیربنیعمربنحارثةبنعبیدنهدی.

کـهدررکاب 141.ابوشـمربـنابرهـةبـنشـرحبیلبـنابرهـةبـنصبـاححمیـریابرهـی
کشـتهشـد. علـی؟ع؟درصّفیـن

عبدالّرحمان. 142.ابولیلیانصاری،پدِر

143.ابوجحیفۀسوائی.

144.ابوعثمانانصاری.

145.ابووردبنقیسبنفهرانصاری.

کــهدرهمیــن روزجمــل،حّجــترابــرطلحــهتمــامنمــود،بــابیانــی امــامامیرالمؤمنیــندر

کــهدرهمیــنکتــاب)191/3(گذشــت.وی نیــزبــرزبیــر،بــاســخنی کتــاب)186/1و187(آوردیــمو

کــردنعذرهــایساختگیشــان،بــاآنــاننجنگیــد  اتمــامحّجــتبــاآندووباطــل جــزپــساز

کــهخودشــان بــهســخنرســولخدا؟ص؟ بــهحــقتســلیمنمیشــوندو کــهآندو یافــت ودر

کــهدیــنمســتقیم بــدانمعتــرفبودنــد،گــوشنمیســپرندوهمچــونکســیموضــعمیگیرنــد

طلحــه  ســراغ بــه بصــره مســجد در مــردی اســت. گرفتــه بــازی  و اســتهزا بــه  را

بــارۀایــن تــنرابــهخــداســوگندمیدهــم!آیــارســولخدادر گفــت:»شــمادو وزبیــرآمــدو

کــردهاســت؟«طلحــهبرخاســتواوراپاســخنگفــت.زبیــر حرکتتــانسفارشــیبــهشــما

کــهنــزدشــمادرهمهایــیاســت؛پــسآمدیــمتــادرآنســهیم گفــت:»نــه؛بلکــهشــنیدیم

گردیم.«)تاریخاألمموالملوک:183/5]475/4[(

چـونمـردمبصـرهبـازبیـروطلحـهبیعـتسـپردند،زبیـرگفـت:»آیابامـنهزارسـوارهمراه

کـهویبـه نمیشـوندتـاآنـانرابـهسـراغعلـیبـرموشـبانگاهیـابامـدادبـراوبتـازموپیـشازآن

کـه گفـت:»ایـنهمـانفتنـهایاسـت کسـیبـهاوپاسـخنـداد.زبیـر مـارسـد،اورابکشـم؟«

دربـارۀآنبـامـاسـخنمیگفتنـد.«غامـشبـهویگفت:»بـاآنکهفتنهاشمینامـی،دراین
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نبـردشـرکتمیکنـی؟«گفـت:»وایبـرتـو!بـهمـابصیـرتوبینـشدادهمیشـود]وبـاپندهـاو

یادآوریهـا،مایههـایبصیـرتبـرایمـافراهـممیشـود[؛امـابـازحقیقـترانمیبینیـم.هیـچ

کارینبـودهکـهانجـامدادهباشـم،جـزآنکـهبدانمکجاگاممینهم؛مگـراینکارکهنمیدانم

پیـشمـیرومیـاپـاپـسمیگـذارم!«)تاریـخاألمـموالملـوک:183/5]475/4- 476[(

کـه کـهعمـربـنخّطـابازآنمیترسـید1وتجربـهنشـانداد آنروزهمـاناّتفاقـیافتـاد

بـهاوگفت:»مرارخصت آنخبـرراسـتاسـت.عبـداهللبـنعمـرگویدکهزبیـرنزدعمرآمدو

رسـولخدا؟ص؟  همـراه کـه »همیـن گفـت: عمـر بجنگـم!« خـدا راه  در و روم نبـرد بـه تـا ده

جنگیـدهای،تـورابـساسـت.«پـسزبیـرخشـمگینانهبازگشـتوعمرگفت:»چهکسـیمرا

گـرمندهان ایشـانمیسـتاَند؟!2ا برابـراصحـابمحمـد؟ص؟یـاریمیرسـاَندوحّقـمرااز در

کخواهندشد!«]تاریخبغداد:453/7[ اینآشوبگررانبندم،اّمتمحّمد؟ص؟ها

کــه مــردمعبدالقیــسچــهبــود گنــاهحکیــمبــنَجَبلــهو70بیگنــاهدیگــراز بارخدایــا!

کســیازجانــب کــه آنپــس کشــتهشــدند،از پیــشازماجــرایجمــلبــهفرمــانطلحــهوزبیــر

کــه]درماجــرای قبیلههاتــانهســت کــسدرمیــانشــمااز آندودربصــرهنــداداد:»هــاهــر

شــورشبــرعثمــان[بــراینبــردبــهمدینــهرفــت،بایــدبدیــنجــاآوردهشــود!«پــسآنــانرا

کنــون گفــت:»ا کشــتند.حکیــمبــنَجَبلــه کــهســگانرامیآورنــد؛وایشــانرا آوردنــد،چنــان

یــد؟ خــونشــمابــرمــاحــالگشــت؛زیــرابــرادرانمــاراکشــتید.آیــاازخداونــد؟زع؟بیــمنمیورز

ــهازایخــونعثمــان گفــت:»ب ــهچــهجرمــیخونریــزیراجایــزمیشــمارید؟«فرزنــدزبیــر ب

کــهکشــتید،قاتــانعثمــانبودنــد؟آیــاازدشــمنی بــنَعّفــان؟ضر؟.«حکیــمگفــت:»مگــرآنــان

یــدو ایــنغــذابخور یــماز گفــت:»نگذار ســختخــدانمیهراســید؟«عبــداهللبــنزبیــربــهاو

کنــد!« کــهعلــیراازخافــتبرکنــار گاه یمتــاآن بنــدرهــانســاز عثمــانبــنحنیــفرانیــزاز

1.اشارهداردبهسخنعبداهللبنعمردرآغازاینروایت.)غ.(

گـرچـهمیتـوانترجمههـایدیگـرینیـزبـرایایـن 2.عبـارتعربـیایـناسـت:»َمـنُیعِذُرنـیِمـناصحـابمحّمـد.«ا
گرفـت،ولـیآنچـهآوردیـم،مناسـبتریناسـت.)ن.( عبـارتدرنظـر

)503(
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یــخاألمــموالملــوک:180/5  کشــتهشــدند.)تار ســپسحکیــمبــنَجَبلــهو70مــردازعبدالقیــس

و182و183]470/4و474و475[(

کشـــتگانآننبـــرد پـــسطلحـــهوزبیـــرومادرشـــان]عایشـــه[خـــون6000تـــنیـــابیشـــتراز

ـــه در آن  کـــه جاودان خ اســـت  کـــه مؤمنـــی را به عمـــد بکشـــد ســـزای او دوز ـــد:»و هـــر  گـــردندارن ـــر خونیـــنراب

کـــرده باشـــد چنـــان  کشـــته یـــا در زمیـــن تباهـــی  کســـی را  کســـی را بکشـــد بی آنکـــه  کـــه  باشـــد.«]نســـاء/93[»هـــر 

گفتـــهاســـتجوانمـــردبنیســـعددر کشـــته باشـــد.«]مائـــده/32[چـــهنیکـــو کـــه همـــۀ مـــردم را  اســـت 

آنروز:
کشــیدید. بــه جــان  همســرانتان را در پــرده محفــوظ و مصــون داشــتید و مادرتــان را بیــرون 

کم انصافی است. خودت سوگند! این 

گــردآوَرد؛ اّمــا رو بــه بیابــان نمــود و بــا شــتاب بــه  کــه در خانــه نشســته، دامــن  او فرمــان داشــت 

پیمــودن آن پرداخــت.

گرفــت و فرزندانش با تیر و نیزه به دفاع از وی پرداختند. ]و در جنگــی[ هــدف قــرار 

کــه حریــم وی دریــده شــود. همیــن از حــال ایشــان خبــر دهــد   طلحــه و زبیــر ســبب شــدند 

کند. )تاریخ األمم و الملوک: 176/5 ]465/4[( کفایت  و 

گـردآنشـترجـزمشـتیمـردمفرومایـهازآزمنـدانوباطلپیشـگاِنقبیلههـایضّبـه  گردا

بـویمیکردنـد  و رامیشـکافتند ودرونـش برمیچیدنـد را آنشـتر کـهسـرگین نبودنـد ازد  و

ومیگفتند:»سـرگینشـترمادرمانشـمیممشـکدارد.«_گفتاردراینزمینه،بهخواستخدا

کـه دهـایدیگـرخواهـدآمـد._نیـزدرسـپاهمعاویـهتنهـامردمـیفرومایـهوپسـتبودنـد
ّ
درمجل

موالمانامیرالمؤمنینآنانرادرآنروزچنینوصفنمودهاست:»بهنبردباپسماندۀاحزاب

بـارۀ کـهخـداورسـولشدر کنیـد بـاشـتاببیـرونآییـد!شـتابانبـهسـوینبـردیحرکـت

آنـان گفتنـدو گفتنـدوبـدانفرمـاندادند.مـامیگوییـم:خـداورسـولشراسـت آنسـخن
گفتنـد!«1 میگوینـد:خـداورسـولشدروغ

کهدرمجمعالّزوائدحافظهیثمی)239/7(آمدهاست. 1.بّزاراینخبررابادوسندآورده؛چنان
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کسیرامیبینی گفت:»آیاهمراهمعاویه نیزسرورمانقیسبنسعددرسخنخویش

کهآزادشدۀبیاباننشینیایمنِیفریفتهشدهنباشد؟«سرورمانعّماربنیاسرگفت:»مواضع

اینان و افراشت؛ را وُاحدوحنین کهرسولخدا؟ص؟پرچمهایبدر ماهمانجاییاست

پرچمهایخودرادرجایپرچمهایمشرکاِناحزابافراشتهاند.«)کتابصّفیننصربنمزاحم:

سرورمان همچنین )]257/5[ 506/1 ابنابیالحدید: تألیف الباغه نهج شرح ]ص321[؛ ص363

مالکاشترگفت:»بیشینۀپرچمهایشما]یارانعلی[هماناستکهبارسولخدا؟ص؟بودو

کهبامشرکاندرنبردباپیامبر؟ص؟بود.پسهیچکسدرجنگبا پرچمهایمعاویهآناست

اینانتردیدنمیورزد،جزاینکهدلمردهباشد.«)کتابصّفیننصربنمزاحم:ص268]ص238[؛

شرحنهجالباغهتألیفابنابیالحدید:484/1]191/5[(

یـهبـرهیچکس،حّتیزنانپردهنشـین،پوشـیدهنبـود.اّمالخیر انگیزههـایجنـگمعاو

نهفتـۀ خشـمهای و جاهلـی، عقدههـای بـدری، کینههـای »اینهـا گویـد: حریـش بنـت

خـون انتقـام تـا برانگیختـه را آنهـا مسـلمانان، غفلـت هنـگام یـه معاو کـه اسـت ُاحـدی

کـهایشـانراسـوگندنیسـت؛شـاید کفـربجنگیـد؛ بنیعبدشـمسرابسـتاَند.بـاپیشـوایان

دسـتبردارنـد!«)باغـاتالنسـاء:ص36]ص57[؛العقـدالفریـد:132/1]224/1[؛نهایـةاألربفـی

فنوناألدب:241/7؛صبحاألعشی:248/1]297/1[(

چگونـهخونخواهـیعثمـانمشـروعبود،حـالآنکهقاتانعثمـانصحابهبودند_که

نظـراهـلسـّنت،عـادلهسـتند_وحّتـیخودطلحهبیشازهمگاندردشـمنی همگـیدر

بـاویوآزاردادنـشسرسـختیبـهخـرجمـیدادومـروانبـاافکنـدنتیـریبهویوکشـتنش،

یـاریویکنـدی  یـهدر اوسـتاندهاسـت؟نیـزخـودمعاو کـهانتقـامعثمـانرااز  گمـانداشـته

کهمردمبهقتلشرساندند! یدتاآنجا وسستیورز

واّمااگرقیامخونخواهیعثماننامشـروعبودهوخداورسـولش؟ص؟آنراسـختدشـمن

کـهسـربـهایـن کـههمـۀبـزرگانپیشـینبـرهمیـنباورنـد_چگونـهازکسـی میداشـتند_چنـان

شـورشبرداشـتهباشـد،عذابرابردارند؟

371/9
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پـاسداشـته آفتـی ازهـر یـارانجمـل بایـد باشـد، راسـت ایـنخـوابوخیالهـا گـر ا

شـدند  کشـته وسـخت یـد بار ایشـان بـر سـوی هـر از عـذاب آن، جـای بـه اّمـا  میشـدند؛

وخداونـددسـتکسـانیراکـهزمـامآنشـترراداشـتند،قطـعنمـودتـاآنگاهکـهبـاخواریبه

کافتادند! هـا

کشــتهشــدند: کــه70000انســان بــارۀشــبوروزهریــربپرســید اودر یــه؛از اّمــامعاو و

45000تــنازشــامیانو25000تــنازعراقیــان!)کتــابصّفیــننصــربــنمزاحــم:ص543]ص475[؛

 73/13 البخــاری: بشــرحصحیــح البــاری فتــح 346[؛ و 304/7[ 312 و الّنهایــه:274/7  و البدایــة

پــیخونخواهــی کــهتخــتســلطنتبــرایویآمــادهگشــت،بــازهــمدر ]84/13[(آیــاآنگاه

ــهحکومــتستمپیشــهوســلطنتســختگیرانهوزورمــدار، ــادســتیابیب ــاب عثمــانبرآمــدی

گشــتهبــود؟ قانــع

بـهتعقیـبشـیعیانبیگنـاهامیرالمؤمنیـن؟ع؟ادامـهدادوایشـانراهـر آری؛اوتنهـا

بـارۀخونخواهـیعثمـاندیگـر اّمـادر کشـت؛ کـهیافـت، جـای،زیـرهـرسـنگودرخـت

یـخ برخیـزد_وسـنگیهـمبـرویفـرودنیامـد!تار کار کـهبدیـن سـخننگفـت_چـهرسـد

کنید! یهرابخوانیدوداوری معاو

سحمانی،
ّ
46.خطیببغدادی)تاریخبغداد:364/12(ازطریقاحمدبنمحّمدبنمغل

ازابوسـهلفضـلبـنابیطالـب،ازعبدالکریـمبـنروحبـّزاز،ازپدرشروحبنعنبسـةبنسـعید

پدرش بنابیعّیاشبصری_کهغامامویوهمپیمانایشـانبود_ازپدرشعنبسـه1،ازمادِر

اّمعّیـاش،کنیـزرقّیـهدختـررسـولخدا؟ص؟روایـتکردهاسـت:»ازپیامبر؟ص؟شـنیدمکـهفرمود:

›اّمکلثومرابههمسریعثماندرنیاوردم،مگربرپایۀوحیآسمانی.‹«

کــهایــنحدیــثعیبنــاکراآوردهواز گویــد:ازخطیــبجــایشــگفتینیســت امینــی

کهآوردهایم. 1.درنسخۀمأخذآمدهاست:»ازپدرش،ازعنبسه.«اّمادرسِتآن،همیناست

)506(
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ایرادهایشلبفروبســته؛زیراویاســیردلبســتگیخویشبهعشــقخاندانامّیهاســتواین

دلبســتگیویراازدیــدندیدگاههــایمتخّصصــانسندشناســیدربــارۀاحمــدبــنمحّمــد،

نابیناســاختهوســخنخودشرادرشــرححالاینمردازیادشبردهاســت!ابنعدّی]الکامل

فــیضعفــاءالّرجــال:199/1[گویــد:»دردروغگویــانکســیراکمحیاتــرازاوندیــدهام.«ابنقانــعوی

گفتــهاســت:»اوحدیــثمیســاخت.«ابنحّبــان]کتــاب راغیرثقــهشــمردهوابنابیفــوارس

ــثشــنوم. ــزدویروموازاوحدی ــهن ک ــد:»یارانمــانازمــنخواســتند گوی ــن:153/1[ المجروحی

 پــسجزئــیازاحادیثــشرابرگرفتــمتــابخشــیازآنرابرگزینــم.دیــدمازیحیــیروایــتنمــوده...

کــهحدیثســازاســت.«داَرُقْطنــی]الضعفــاءوالمتروکــون:ص123[  ونیــزازهّناد...پــسدانســتم

گفتــهاســت:»ازقعنبــیومســّددوابنابیاویــسو کــم گویــد:»اوحدیــثمیســاخت.«حا

کــهســاختۀخــوداواســت.نیــزحدیثهایــیرا بشــربــنولیــدحدیثهایــیروایــتنمــوده

گفتــهاســت:»از کــهدروغاســت.«خــودخطیــب جعــلنمــودهواّدعــایدیــدارآنراویــانرادارد

کــهبیشــینۀآنهــاباطــلوســاختۀخــوداواســت.نیــزازبشــربــن ابوُنَعیــموجــزاوروایاتــیآورده

کــهپــس کــرده حــارثویحیــیبــنمعیــنوعلــیبــنمعیــنوعلــیبــنمدینــیخبرهایــینقــل

گــردآوردهاســت.«داَرُقْطنــیگویــد:»همــۀروایــاتمناقــب ازساختنشــاندرمناقــبابوحنیفــه

ــسحمانــیاســتکهبارهــاآنها
ّ
ابوحنیفــهســاختگیوبــرســاختۀاحمــدبــن]محّمــدبــن[مغل

راخوانــدهام.«دیگــراننیــزدربــارۀویســخنهادارنــد.1

نیـزدرایـنسـند،عبدالکریمبنروحابوسـعیدبصـریقراردارد.ابوحاتم]الجـرحوالّتعدیل:

61/6[ویراناشـناختهدانسـتهوعمـروبـنرافـعگفتـهاسـت:»درمجلـسویدرآمـدم؛اّمـاازاو

کـهحدیـثویرامـردوددانسـتهاند.«ابنحّبـان]الّثقـات: گفتهانـد حدیـثنشـنیدم.برخـی

423/8[گفتـهاسـت:»اوخطـامـیورزدوحدیثهـاراازنظـرمتـنوسـند،مختلـفمـیآورد.«

در )]332/6[ الّتهذیـب:372/6 )تهذیـب دانسـتهاند. راضعیـف او داَرُقْطنـی و ابنابیعاصـم

ناشناختهبودن،پدرشوجّدشومادربزرگشرابهویبیفزایید!

کتاب)216/5(بنگرید. 1.بهمأخذهاییادشدهدرهمین
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بنگریـدبـه:میـزاناإلعتـدالذهبـی]644/2[وخاصـةتذهیـبتهذیـبالکمـال]172/2[ تألیـف
ابنجـزری.1

همیــنخبــرراابنعــدّی]الکامــلفــیضعفــاءالّرجــال:70/5[ازطریــقعمیــربــنعمــران

اإلعتــدال:296/3[  ]میــزان ذهبــی و شــمرده؛ او باطــل ســاختههای از را آن و آورده  حنفــی

روایــتویآشــکار گویــد:»ضعــفدر وابنحجــرنیــزایــنســخنراپذیرفتهانــد.ابنعــدّی

گفتــهاســت:»درحدیثــشتوّهــمراهدارد.«)لســان اســت.«عقیلــی]الّضعفــاءالکبیــر:318/3[

المیــزان:380/4]439/4[(

یـاگفتـارپیامبـر؟ص؟برپایۀوحیآسـمانیبـودهواو کـردار کـههمـۀ آری؛مـنتردیـدنـدارم

اّمـا نیسـت؛ آمـده فـرود وحـِی جـز گویـد، چـه هـر و نمیگویـد سـخن هـوس و هـوا روی از

گون،متفاوتاسـت.هرپیوند]دامادی[ گونا مصلحتدرفرسـتادنوحیبهتناسـبموارد

آنپیوندیـانیکی،داللت فـرِدبهرهمنـداز یـانیکـیازسـویپیامبـر؟ص؟،بـروجـودفضیلتـیدر

از نـدارد؛زیـراایـنکار،گاهبـرایتمـامکـردنحّجـتبـرآنفـرداسـت.درهمیـنمـورد،آنکار

کینـۀ کـههیـچمهربانـیوپیونـدینمیتوانـد یابـد تـاهمـۀجامعـۀدینـیدر ایـنرویبـوده

نیکـیبیـشاز کار شـعلهوردرجانهـایامویـانبـرضـّدبنیهاشـمراازمیـانبـردارد.هیـچ

پیونـددامـادی،آنهـمپیونـدبـاپـارۀتـنپیامبـر،مایـۀپیوسـتگینیسـت؛اّمـاآیـاعثمـانپاس

بـهبریـدنازشـرف ایـنپیونـدراداشـتیـاشـبوفـاتاّمکلثـومبـازندیگـردرآمیخـت2و

کـهپیامبربـزرگدرحضوردیگـرانخوارشنمـودودرآمدن خانـدانپیامبـربهـانـدادتـاآنجـا

پـدرشسـزاوارتریِن کـهبـهظاهـرپـساز بـهقبـرهمسـرشرابـرویحـرامسـاخت،حـالآن

بود؟ کار کسانبرایاین

چهبسـاهمۀپیوندهایادامادیهامیانبنیهاشـموامویانازهمینباببودهباشـد.

کینههـارا کوشـیدندتـاآتـش هاشـمیان،وپیشـاپیشایشـانرسـولشـرافتبخشآنـان؟ص؟

1.درسِتآن،خزرجیاستواشتباهلفظیآشکاردراینمیانرخدادهاست.)غ.(

کتاب)231/8-234(گذشت. 2.ماجرایشدرهمین

)508(
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فرونشـانندودلهـاراازعقدههـایخشـمآلودپـاکسـازند؛اّمـاآیـابدیـنمقصـودرسـیدندیـا

راهخـود]بینتیجـه[بازگشـتند)؟(: کـهکسـیسـروده،از چنـان
کوبیدم. که خود، شــعله ور بود؛ و بر آهن ســرد  بیهوده در پاره های اخگری دمیدم 

میگشـت دراز هاشـمیان بـر زبانهـا نبـود، همانندهایـش و دامـادی پیونـد ایـن گـر ا

راآنهـاآغـاز کـردهودشـمنی بریـدنپیونـدخویشـاوندیپیشدسـتی کـهآنهـادردوریو

گـروهصالـحوپیشـگاماناصـاحبـاچنیـنپیوندهایـیآنشـبهههاراازخـود نمودهانـد؛اّمـا

کـهنیـشعقـرببـهاقتضـایطبیعـتاواسـتوهیـچمـدارا  بـهمـردمنشـاندادنـد  زدودنـدو

اینزمینهسودمندنیست. ونزدیکیدر

یابیـد:موالمـانامیرالمؤمنیـن؟ع؟وهمسـر کنـونتفـاوتمیـاندودامـادرادر کـها بسـا

تـا نمـود  رفتـار چگونـه طاهـره صّدیقـۀ حضـرت بـا امـام کـه میدانیـد اّمکلثـوم. سـرورمان

گشـت  ازهمسـرشجـدا بـاخرسـندی نیـز او ازویوفـاتیافـتو بـارضایـت کـه گاه  آن

ورسولخدا؟ص؟همدرحالخشنودیازهردویایشان،دنیاراترکنمود.

بـه اّمکلثـوم وفـات درشـب یکـی بنگریـد! دامـاد دو ایـن روزهـای واپسـین بـه کنـون ا

ازآنخرسـندنیسـتند؛وجدایـیوی کـهخـداورسـولش زنـیدیگـرمیپـردازد بـا آمیـزش

آنکار انـدوهایـنمصیبـتوبریدهشـدنپیونددامـادیپیامبر؟ص؟از برایـشاهّمّیـتنـداردو

بـراو بـازشنمـیدارد!اّمـادامـاددیگـربـرانـدوهصدیقـۀطاهـرهبـهزاریمینشـیندوبسـیار

تـوفـرودآمد  کـهکنـار میگریـدومیگویـد:»درودبـرتـوایرسـولخدا!درودیازمـنودختـرت

بـاشـتاببـهتـوپیوسـت.ایرسـولخدا!شـکیبمدرسـوگدختـربرگزیـدهاتانـدکشـد   و

فراقبزرگومصیبتسـنگین گرفتنماز گشـت؛اّماالگو فراقویسسـت وصبروتوانمدر

کـهتـورادرلحـدقبـرتنهـادم  یاسـت؛زیـراخـودمـنبـودم
ّ
 تـو،بـرایمـنجـای]قـدری[تسـل

گلووسینۀمنازبدنبیرونشد.پسماهمهازخداییموبهاوبازمیگردیم. وجانتمیان

کنـونآنامانـتبازگشـتوآنودیعـتسـتاندهشـد.اّمـااندوهـمجاودانـهوشـبمآمیختـۀ ا

374/9
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کمخوابـیاسـتتـاآنگاهکـهخداونـدبرایـمهمانسـراییرابرگزیندکهتـودرآنجایداری.

کـهامّتـتبـرایسـتمبـراووغصـبحّقشهمپشـت بـهزودیدختـرتتـوراخبـرخواهـدداد

کـنوجویـایوضـعوحـالشـو!ایـنچنیـناسـت،حـالآن اوپرسـش شـدند.پـسنیـکاز

کهنـهنشـدهاسـت!سـامبـرشـمادو نـامویـادت تـونگذشـتهو روزگار کـههنـوزدیرزمانـیاز

کـهوداعمیگویـد،اّمـارویبرنمیگرداَنـدوخسـتگیومـالنمـیورزد؛پس تـن؛سـامکسـی

گـراقامـتکنـم،نـهازرویبدگمانـیبهآن گـربازگـردم،نـهازرویمامـتوعتـاباسـت1وا ا

ایـنسـروده بـه مـزارهمسـرش بـر اسـت.«سـپس داده مـژده بـرایشـکیبایان  چـهخداونـد

تمّثلجست:
کوچک تر است. هر دو دوست روزی از هم جدا می شوند و هر مصیبتی از مرگ 

که هیچ دوستی نمی پاید.3 که یکی را پس از دیگری از دست دادم2، دلیل است  این 

47.ازدیازعبدالواحـــدبـــنعثمـــانبـــندینـــارموصلـــی،ازمعافـــیبـــنعمـــران،ازثـــوری،

کـــهرســـولخدا؟ص؟بـــهعثمـــان ازابنابینجیـــح،ازمجاهـــد،ازابنعّبـــاس؟امهضر؟روایـــتنمـــوده

کـــهتـــودربهشـــتهمراهـــم گاهنمـــود فرمـــود:»تـــوازدامادهـــاویـــارانمـــنهســـتی؛وخداونـــدمـــراآ

خواهـــیبـــود.«

ذهبـی)میـزاناإلعتـدال:158/2]675/2[(ایـنروایـترادرشـرححـالعبدالواحـدآوردهو

کـهازدیآنراذکـرکردهاسـت.« گفتـهاسـت:»خبـریاسـتباطـل

بکـربـنسـهل،ازمحّمـدبـنعبـداهللبـنسـلیمانخراسـانی،ازعبـداهلل 48.طبرانـیاز

کـردهکه پـدرشروایـت ُزْهـری،ازسـالم،از ابنمبـارک،ازمعمـر،از بـنیحیـیاسـکندرانی،از

چـونعمـرضربـتخـوْردوفرمـانتشـکیلشـوراداد،دختـرشحفصهنـزدویدرآمدوگفت:

1.درمأخـذچنیـنآمـده؛اّمـادرنهـجالباغـه)ص320(چنیـناسـت:»نـهازرویافسـردگیاسـت.«وایـنبـاسـاختار
سـخنسـازگارتراسـت.)غ.(

کهفاطمهرادرپیاحمدازدستدادم. 2.درعبارتی:این

3.بنگریدبه:أعامالنساء:1222/3]131/4[�
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کـهاینکسـانکهدرشـورانهادهای،ازخشـنودیمردمبهـرهندارند.« »پـدرم!مـردممیگوینـد

»شـاید گفـت: دادنـد؛ تکیـه و نشـاندند را او دهیـد!« تکیـه و بنشـانید »مـرا گفـت: عمـر

مقصودتـانعثمـاناسـت.ازرسـولخدا؟ص؟چنیـنشـنیدم:›عثمـانمیمیـردوفرشـتگان

آسـمانبـرویدرودمیفرسـتند.‹«]حفصـهگویـد:[»بـهویگفتـم:›تنهابـرایعثمانیاهمۀ

از یـک بـرایهـر ودرآن، بلنـداسـت ایـنحدیـث بـرایعثمـان.‹« گفـت:›تنهـا مـردم؟‹

اعضایشورایششنفرهافتخاریذکرشدهاست.)لسانالمیزان:226/5]256/5[(

ابنحجـردر گویـد:»ایـنحدیـثسـاختگیاسـت.« )میـزاناإلعتـدال]605/3[( ذهبـی

گفتـهاسـت:»نشـانۀسـاختگیبـودندرآنآشـکاراسـت.« لسـانالمیـزان

کهنسائیویراضعیفشمرده،چنان گوید:بکربنسهلدمیاطیکسیاست امینی

کردهاست.درلسانالمیزانآمدهاست:»یکیازخبرهایساختگیاشچنین کهذهبییاد

گفتهاست: است:›روزجمعهازصبحزودتاعصرهشتبارقرآنراختمنمودم.‹«سپس

گوید:»مردمدربارۀویچونوچرا »اینسخنرابشنوودرشگفتشو!«مسلمةبنقاسم

کردهوبهسببحدیثیکهازسعیدبنکثیرروایتنموده،پستومردودششمردهاند.«)میزان

اإلعتدال:84/3]345/1[؛لسانالمیزان:52/2؛226/5]63/2؛256/5[(نیزدراینسند،محّمدبن

عبداهللجایداردکهناشناسوناشناختهاست.

49.خطیببغدادی)تاریخبغداد:169/11(ازطریقعیسیبنمحّمدبنمنصوراسکافی،

ازشعیببنحربمدائنی،ازمحّمدَهْمدانیروایتکردهاست:»درهمینمسجد_مسجد

کـهاز کوفـه_اسـتادیبرایمـانازنعمـانبـنبشـیرروایـتنمـود:›نـزدعلـیبـنابی طالـببودیـم

کـه از پیـش، آن بهترین وعده ]= بهشـت[ را به ایشـان  عثمـانیـادکردنـد.علـیگفـت:“همانا کسـانی 

داده ایـم، اینـان از آن آتـش دور نگـه داشـته می شـوند. ]انبیـاء/101[مقصـودازایشـان،عثمـانویـاراناو

اسـت؛ومنازیارانعثمانهسـتم.”‹«

کـهازخطیـبدربـارۀعیسـیبـنمحّمـدبـنمنصـوراسـکافی گویـد:مـارارسـد امینـی

375/9
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بپرسـیم:اوکیسـتوچهجایگاهیدارد؟ویکسـیاسـتکهخطیبشـرححالشراعنوان

کـهجـزنامـشازاوچیـزینمیدانـد!نیـزدربـارۀمحّمـدَهْمدانـیواسـتادشاز کـرده،حـالآن

کـهنـهویونـهدیگـرانازاونـامنبردهانـد،گویـاهرگـزنبـودهوزاده ویمیپرسـیم؛همـانکسـی

اعتبـارشچقـدراسـت  و کیسـت او بـنبشـیرمیپرسـیم: نعمـان نیـزدربـارۀ  نشـدهاسـت.

کـهدرنبـردصّفیـنبـرامـامخویـششـوریدودرصـف وروایتـشچـهارزشـیدارد؛حـالآن

فرومایگانتجاوزگرباویجنگیدوقیسبنسعدانصاریدرآنروزاوراچنینشناساْند:»به

گـردرآنروزازیـاری گفـت:»ا گمراهگـری.«واوبـهقیـس گمـراهو خـداسـوگند!تـوخیانتـکارو

عثمـاندسـتکشـیدیدوامـروزنیـزازیـاریعلـیدسـتبرمیداشـتید،آنبـااینبرابرمیشـد؛

اّماشماازیاریحقدستکشیدیدوبهیاریباطلپرداختید.«

کـهبـهینبـعرود اوخواسـت روزهـایمحاصـرهاز کـهعثمـاندر آیـاهمیـنعلـینیسـت

کـهمعبـودیجـزاو گفـت:»بـهخدایـی کـه تـاازیکدیگـراندوهگیـننشـوند؟آیـاهمـونیسـت

قتلـشیـاریوهمراهـینکـردموکشـتهشـدنش نیسـت،سـوگند!مـنعثمـانرانکشـتمودر

آن نـهاز نیـزمـرااندوهگیـننسـاخت.«؟آیـاهمـونگفـت:»مـننـهقتلـشرادوسـتداشـتمو

نـهاندوهگیـن.«؟ کـردو آننهـینمـودم؛نـهمـراشـادمان نـهاز کـردمو بـودم؛نـهبـدانامـر بیـزار

روزصّفیـنبـهیارانـشنگفت:»بهنبردکسـانیرویدکهخونخـواِهبارکِشگناهان آیـاهمـودر

هسـتند.سـوگندبهشـکافندۀهسـتهوپدیدآورندۀجانداران!هرآینهویبارخطاهایایشـان

آنـاننیـزنمیکاهـد.«؟ بـار قیامـتبـردوشمیکشـدوچیـزیاز راتـاروز

آیااوبهمردممصرچنینننوشت:»خطاببهکسانیکهبرایخداخشمگرفتند،آنگاه

بـرنیکـوکار  را تبـاهنمودنـدوسـتمسـراپردهاش را نافرمانـیشـدوحّقـش او از  کـهدرزمینـش

وبـدکارگسـترد.«؟آیـاوینبـودکـهبـهمظلومانـهکشـتهشـدنعثمـانگواهـینـداد؟_چنانکه
پیشترازآنسخنرفت._1

د)69-77(بیابید.
ّ
گفتارهارامیتوانیددرهمینمجل 1.این
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آیـاهمـونبـودکـهدرخطبـۀشقشـقیۀخویشچنیـنبهخطابـهپرداخت:»تاآنکهسـومیِن

اینـانبرخاسـتدرحالـیکـه]ازشـکمبارگی[درپهلوهایـشبادافکندومیانسـرگینافکندن 

وعلفچریدندرآمدوشدبود....«؟همۀاینسخندرهمینکتاب)81/7(گذشت.

گـرایـنروایـتصحیـحبـودوعثمـانیارانـیهمچـونعلـیداشـت،اینـانچـهشـأنی ا

اوندایـینـدادودردفـاعازویلـب کار  کـههیـچیـکبـهیـاریویبرنخاسـتودر دارنـد

کشـتهشـدوپیکـرشسـهروزدر برابـرایشـانآشـکارا کـهخلیفـهدر لـبنگشـود،حـالآن از

بـادافتـادوسـپسبـاجامههایـشدرگورسـتانیهودیاندفنگشـت،در زبالـهداندررهگـذار

کفـنودفنـشراسنگسـارمینمودنـد کارگـزاران کـهبانـِگخـواریبـرویمیزدنـدو  حالـی

کـه بـر خـدا دروغ  کیسـت سـتمکارتر از آن  بـابیـموهـراسپیکـرشرازیـرخـاکپوشـاندند؟»پـس  و

گـروه سـتمکاران را راه ننمایـد.« ]انعـام/144[»خـدای  کنـد؟ همانـا خـدا  گمـراه  بافتـه تـا مـردم را جاهانـه 

کـه آنهـا دروغگوینـد.«]توبـه/42[ می دانـد 

50.عثمــانبــنَعّفــاندیــدکــهدرشــبازدواجعلــی؟ضر؟بــافاطمــه؟اهضر؟زرهعلــیبــهبهــای

ــه ــزب ــدهرگ ــنزرهعلــی،شهســواراســام،اســتونبای گفــت:»ای ــهمیشــود. 400درهــمفروخت

ــهعلــی کــهایــنراب ــاســوگندازاوخواســت ــهغــامعلــیدادوب ــروشرود!«پــس400درهــمب ف

نگویــد؛وزرهرابــااوبازگرداْنــد.صبحــگاهعثمــاندرخانــۀخویــش400کیســهدیــدکــهدرهریک

400درهــمبــودوبــرهــردرهــمچنیــننوشــتهشــدهبــود:»ایــنســّکۀضــربشــدۀخــدایرحمــان

بــرایعثمــانبــنَعّفــاناســت.«جبرئیــلایــنخبــررابــهپیامبــر؟ص؟دادواوفرمــود:»ایعثمــان؛

گوارایــتبــاد!«

جالالّدیـن فتـاوی از نقـل بـه )]206/2[ 228/2 الحلبیـه: )الّسـیرة حلبـی گویـد: امینـی

سـیوطی]الحاویللفتاوی:184/2[آوردهکهازاودربارۀصّحتاینروایتپرسـیدندواوپاسـخ

کـهچنیـن گفتـهاسـت:»چنیـناسـت؛وایـنتأییـدمیکنـد کـهنادرسـتاسـت.سـپس داد

خبـرینرسـیدهودروغوسـاختگیاسـت.«درزنجیـرۀحدیثهـایسـاختگیدرهمیـنکتـاب

کـهابندرویـشالحـوتایـنخبـررادروغوزشـتشـمردهاسـت. گذشـت )322/5(

)512(



577 زنجیرۀحدیثهایساختگیدربارۀماجرایخانۀعثمانوپاکوبیگناهشمردنوی؛وتأّملیدرآنها

پایان افتخارها

گویـــد:»نکتـــۀ جردانـــی)مصبـــاحالّظـــاموبهجـــةاألنـــامفـــیشـــرحنیـــلالمـــرام:29/2]71/2[(

کـــه ـــاآنچهـــرهاشرابشـــوید،نابینـــانگـــردد.هـــر ب کـــسایـــننامهـــارابنویســـدو ســـودمند:هـــر

کـــهآنرابنویســـدوبنوشـــد،دچـــار آنرابنویســـدوناشـــتابنوشـــد،فراموشـــینگیـــرد.هـــر

آمیـــزشبـــازنـــاننشـــود.آننامهـــاچنیـــنهســـتند:عثمـــانبـــنَعّفـــان،معـــاذبـــن ضعـــفدر

کعـــب،طلحـــةبـــنعبدالّرحمـــان، یـــدبـــنثابـــت،ُابـــّیبـــن  جبـــل،عبدالّرحمـــانبـــنعـــوف،ز

تمیمداری؟مهضر؟.«

نابینایـیوفراموشـیوضعـفآمیـزشبیمنـاکنیسـتند، کـهاز کسـانی گویـد: امینـی

ایـنرابیازماینـد!

افتخــاراتســاختگیعثمــاندر بدیــنافســانههایــارســواییهابیفزاییــدآنچــهرااز

گذشــت. کتــاب)ص313و324و329( ــن ــدپنجــمهمی
ّ
مجل

پایان سخن
کـه فضیلتهایـی میبریـم؛ پایـان بـه را عثمـان فضیلتهـای از سـخن جـا ایـن  در

صلههـای انـدک بـه دسـتیابی طمـع بـه امـوی روزگاران  در تندرونـدگان و برپاشـوندگان

کـهبـرویرانههـایتخـتخافـتبرنشسـتهبودنـد.بیشـینۀاینـانشـامیان کسـانیسـاختند

ههـایمجـدوشـوکتعترت
ّ
کـهجانشـانبـادوسـتیامویـانودشـمنیقل یـابصریانـیبودنـد

آنـانبعیـدنیسـت.شـاید پـاک_صلـوات اهلل علیهـم_سرشـتهشـدهبـودوسـاختنایـنروایـاتاز

کـهمـایـادنکردیـم؛اّمـاآنهـانیـزدرسـندومتن نمونههـایدیگـریازهمیـندسـتنیـزباشـد

یـدندرفضیلتهـا گزافههـایباطـلیکسـانندوخاسـتگاههمـۀاینهـاغلـّوورز بـاهمیـن

بـدوناندیشـهوتأّمـلاسـت.

کــهبــهدیدگاههــایحافظــانوپیشــوایانحدیثکه شــایدایشــانعــذریداشــتهباشــند

یــانایــنحدیثهــایآفتخیــز  بــارۀراو یــانواردشــده،توّجــهنکــردهوآنرادر بــابنقــدراو در

)513(
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کــهدرفضیلتهــاحّجــتشــمرده  گزافههــایباطــلجــارینســاختهاند؛حدیثهایــی  و

گروهــیدیگــررابــرآناســتوارنمودهانــد.اینــانرااز گروهــیووانهــادن ودعــوتبــهســوی

گــر گریــزینیســت؛زیــراا کــردنحدیثهــایعیبنــاکوپذیرفتــنروایــاتســاختگی روایــت

م
ّ
تاریخــیثابــتوروایــاتصحیــحومســل بــابفضیلتهــاتنهــابــهاخبــار میخواســتنددر

نهنــد، کنــار کننــدوازمطالــبباطــلدروغیــنبپرهیزنــدوآنبافتههــایرســوارا بســنده

ــنبرایشــان ــد؛وای ــیازهــرافتخــاروفضیلــتمیماْن صفحههــایسیاهشــانســپیدوخال

بســیدشــواراســتودوســتِینهفتــهدردلهاشــانآنرانمیپســنددوتعّصبهاشــانآنرا

کــه ]بــا  کارهــای آنهــا را برایشــان بیاراســت.«]انفــال/48[»براســتی  کــه شــیطان  جایــزنمــیدارد:»و آنــگاه 

کردنــد تــا  گفتــار خــود[ ســتم و دروغــی نــاروا و بی دلیــل پیــش آوردنــد.«]فرقــان/4[»بــه ناحــق ســتیزه  ایــن 

گاه  بــدان وســیله حــق را پامــال و تبــاه ســازند.«]غافــر/5[»می پندارندکــه در جایگاهــی ]اســتوار[ قــرار دارنــد. آ

کــه چگونــه آیــات را برایشــان روشــن بیــان می کنیــم،  کــه آنهــا دروغگویاننــد.«]مجادلــه/18[»بنگــر  باشــید 

گردانیــده می شــوند!«]مائــده/75[ کــه چگونــه ]از حــق[  آنــگاه بنگــر 

)514(



غلّو ورزیدن در فضیلت های سه خلیفه: ابوبکر و عمر و عثمان

کردیـم  اینـانآشـنا بـارۀهـریـکاز تـاایـنجـاشـمارابـاپـارهایازغلّوهـایسـنگیندر

گفتارهـای بـابفضیلتهـابافتـهوسـاختهاند، کـههـرچـهاینـاندر گاهنمودیـم وشـماراآ

نیسـت  سـازگار آن بـا کسـان آن شـدۀ شـناخته صفـات و روحّیـات کـه اسـت کـی  عیبنا

کنونبهسـراغگونهای یـخثبـتگشـته،بـاآننمیسـازد.ا تار کـهدر وکردههـاونکردههاشـان

ایـنمیان،تنهـاآنچهرا یـمکـهشـاملهمـۀایـنخلفااسـت.از دیگـرازسـاختههایآنـانبرو

نیندیشـیدۀ گفتارهـای زیـرا یـم؛ گفتارهـا،میآور و نـهسـخنان  و آمـده، روایـت بـهصـورت

گشـته،حـدنمیپذیـرد.بنابرایـن،از ایشـاننهایـتنـداردوآنچـههـواوهوسشـانموجـب

ابنحجـر  و ابنکثیـر و ّیـه ابنجوز و ابنجـوزی و ابنتیمّیـه و ابنحـزم چـون کسـانی  گفتـار

یـم.اّمـامـاراچگونـهرسـدتـادر کریمانـهدرمیگذر ودیگـرهمگامـانپیشـینوپسـینایشـان،

گوییـم؟وی)شـرحالمقاصـد:279/2  کسـانیچـونتفتازانـیبـهتفصیـلسـخن برابـراّدعـای

گویـد:»همکیشـانمـابـرایواجـبنبـودنعصمـت]امـام[،بـهاجمـاعبـرامامـت )]249/5[

کـهعصمـتایشـانالزمنبـوده، کردهانـد،بـاایـناجمـاع ابوبکـروعمـروعثمـان؟مهضر؟اسـتناد

کـهایمانآوردنـد،صفتپایدارپرهیـزازگناهدر هرچنـدمعصـومبودهانـد؛یعنـیازهنگامـی

گناهورزند.« کهمیتوانستند ایشانبود،باآن

گویـد: ـمنـامآور)مطالـعاألنظـار:ص470(
ّ
ابوالّثنـاءشـمسالّدینمحمـوداصفهانـی،متکل

امامت،عصمتشـرطنیسـت،بهخافدیدگاهاسـماعیلیانودوازدهامامیها.دلیل »در
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کـهاّمـتاجمـاعداشـتندمعصـوم کـهامامـتابوبکـردرحالـیتحّقـقیافـت مـاایـناسـت

کـهویمعصـومنبـودهاسـت.« نـدارم بودنـشالزمنیسـت.البّتـهمـنبـاور

نیـزحافـظنورمحّمـدافغانـی)تاریخمزارشـریف:ص4(برآناسـتکهعثمـانمعصومبوده

است.

مـاصفحههایـیازکارنامـۀایـنمعصومـانراپیـشرویشـمانهادیـمکـهبیشـینۀآنرابـر

کـهآنچـهازاعمالشـاندرروزگار گاهتـاننمودیـم کردنـد؛وآ پایـۀعادتهـایجاهلـیسـپری

مسـلمانیگذشـت،حکایتازآننداردکهایشـانعادلبودهباشـند،چهرسـدبهمعصوم!در

 ایـنجـاتنهـامیکوشـیمتـانظـرخواننـدگانرابـهآنکارنامههـاجلـبکنیـموبـهسـخنمفّصل 

گزافههـاوجنایتهـاوبدعتهـا  تـاهشـتم، دهـایششـم
ّ
یـم.درمجل  ومکـّررروینمیآور

 وزشـتیهاورفتارهـایبـسناهنجـارازاینـانگذشـتکـهقانوناسـامباآنهاناسـازگاراسـت 

اّمـاآنچـه کفایـتمیکنـد.و کتـابوسـّنتبیـرونهسـتند؛وهمیـنقـدر وازراهروشـن

تفتازانیازایندواجماعنتیجهگرفته،ازبزرگتریناشتباهاتاواست؛زیرا:

ــرخافــتهــریــکازآنســهتــنرانمیپذیریــم.خافــتابوبکــرپــساز یــک.اجمــاعب

تــاپایــانجهــانبــرایایــن کــهصفحــۀتاریخــشراســیاهنمــودو ماجراهایــیننگیــنرخداد

فرامــوشنخواهــدشــد.خافــتوی گــردشروزگار گشــتوهرگــزبــا اّمــتمایــۀننــگوعــار

کــه بــههمیــندلیــل،پنداشــتهاند یــاپنــجمــردتحّقــقیافــت؛و تنهــابــابیعــتیــکیــادو

بــزرگانوبرجســتگان یــاپنــجمــردتحّقــقمییابــد.1بســیاریاز خافــتبــابیعــتیــکیــادو

آنپــسنیــز کتــاب)93/7(آوردیــم.از کــهدرهمیــن بیعــتبــااوفرونشســتند؛چنــان صحابــهاز

کــه ــود گــردآوردنجماعــتانبــوهونمایانــدنبــرقشمشــیرهاب تنهــاترســاندنوبیــمدادنو

کــرد.بخشــیازآنجماعتهــایانبــوه،مردانــیازجــنبودنــد ایــناصحــابرابــاآنــانهمــراه

کهسعدبنعباده،فرماندهخزرج،راتیرباراننمودند!

کتاب)141/7-143(گذشت،بنگرید. 1.بهآنچهدرهمین
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کاراعتـراض واّمـاخافـتعمـربـاسـخنصریـحابوبکـرتحّقـقیافـتوصحابـهبـهایـن

کهدراینسـخنطلحهخطاب کردندوابوبکررابدینجهتنقدنمودند.چهبسـیارمردمی

درشـتخو  مـردی کـه میدهـی پاسـخ چـه پـروردگارت »بـه بودنـد: هـمرأی او بـا ابوبکـر،  بـه
وسختدلرابرماحکومتمیبخشی؟«1

کـهدرمیـان کارهایـیمصیبتبـار کارآمـد،آنهـمبـا گزینـششـورابـر واّمـاعثمـانبـا

کـهایجـی2آورده، گرفـتوچنـان ایشـانپیـشآمـد.عبدالّرحمـانبـنعـوفبـرایویبیعـت

آنـاناجمـاعمـردممدینـهراهمشـرطندانسـتند،چهرسـدبهاجمـاعاّمـت.آری؛عبدالّرحمان

کهشمشـیرشرابرسـرامامعلیبنابی طالبافراشـته برایدوسـتشبیعتسـتاْند،حالآن

گردنترامیزنم!«واعضایشـورابهسـراغعلیرفتند  بودوبهاومیگفت:»بیعتکن؛وگرنه

وگفتند:»بیعتکن؛وگرنهباتومیجنگیم!«)أنساباألشرافَباُذری:22/5]128/6[(

ایشـــان یـــجفراهـــمآمـــده،بـــاز کـــهاجمـــاعپـــسازآنزمـــانبـــهتدر ـــفبپذیریـــم
ّ
گـــربـــاتکل ا

نظـــرایشـــان،خافـــتبـــابیعـــتنخســـتتحّقـــقمییابـــد؛وآن راســـودینـــدارد؛زیـــرادر

ــه کـ ــد ــاویرویآوردنـ ــتبـ ــانوبیعـ ــتعثمـ ــهخافـ ــیبـ ــاع،هنگامـ ــاِناجمـ تمامتبخشـ

گرفتـــهواســـتوارشـــدهبـــود. خافتـــششـــکل

کـهاجمـاعایشـانبـرخافـتایـن دو.بـهفـرضهمراهـیبـاتفتازانـی،شـایدتـوانگفـت

کهخودویبهمعصومبودنشـانتصریح سـهتنبهسـببمعصومبودنشـانرخداده،چنان

کـرده،ازدیدگاههـایصحابـه کـهاونقـل اّمـااجمـاعبـرواجـبنبـودنعصمـت میکنـد.و

هـزار کـهصدهـا را پیشـینیان همـۀ دیدگاههـای هنـگام چـه تفتازانـی نمیآیـد. دسـت بـه

کـهآنـانعصمـترادرخلفـاواجـبنمیداننـد،حـالآن یافتـه تـنبودهانـد،وارسـیدهودر

بـه یابـدو کسـیمیتوانسـتهایـنمطلـبرادر کـهایشـانزیـرالیههـایخـاکنهفتهانـد؟چـه

کتـاب)152/7(گذشـت.بنگریـدبـه:الّریـاضالّنضـره:181/1]224/1[؛کنـزالعّمـال:324/6  1.سـخنویدرهمیـن
�]678/5[

کتاب)141/7(گذشت. 2.سخنویدرهمین
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تفتازانـیخبـردهـدوهمیـنزنجیـرهتـازمـانصحابـهادامـهیابد؟چههنگامایشـانبـهتبادل 

گونـهتسلسـل آنبـهایـنانتقـالیابـدوهمیـن کامـیپرداختهانـدتـااز ودادوسـتدمسـائل

کهدرصفحاتدوراننخسـتخافتازسـقیفه گردد؟کسـی نقلوشـیوعسـخنحاصل

کـهازعصمـتدرهمایشهـایآنمـردمهیـچخبـر   تـاروزشـوراژرفکاوینمایـد،میبینـد

آن کـهازرهگـذر وصدایـینبـودهاسـت.آنـانخافـتراهمچـونسـلطنتمیدانسـتهاند

وپاسـداریازمرزهـاواجـرایحـدبـرسـارقوقصـاصنمـودنقاتـل  کشـور  میتواننـدامنّیـت

کـهبهتفصیـلدرهمینکتاب)136/7(ازآنسـخن راتحّقـقبخشـند؛چنـان وایـنگونـهامـور

بـارۀشـرطهایروحـی  کردهانـدودر بـرهمیـنشـیوهسـیر نیـز مـان
ّ
 رفـت.دانشـورانومتکل

رّدوقبولنیاوردهاند،مگرسـخنانی کدامنیسـخنیدر وشـخصّیتیماننددانشوتقواوپا

کـهشـرطبـودِناینهـارانفـیمینمایـد.خافـتنـزدپیشـینیانچـههنـگامزمامـداریدینی

نظرآنانچیزیجزسیاسـت کنند؟خافتدر بارۀحدودآنپژوهش شـمردهمیشـدهتادر

دنیایـیوبانقشـۀپنهانینبودهاسـت.

سـه.مـاتنهـاهنگامـیبـهاجماعاحتجـاجمیکنیمکهحّجتبودنشثابتشـدهباشـد.

کهاجماعحّجتاست،دیگرویژۀموردخاصنیستوبایدهمدرخافت هرگاهثابتشود

ابوبکـرحّجـتباشـدوهـمدربـارۀعثمـان؛درآنمـوردبـرانتخـابویودرایـنمـوردبـرمبـاح

شـمردنقتلش.اینکهسـهیاچهارتنازپسافتادگاناموییاگرایندگانبهامویانودارندگان

گرایشهـایآنهـا،ازایـناجمـاع]بـرمبـاحشـمردنقتـلعثمان[بیـرونشـدهاند،دربرابـِربیرون

شـدنجمعـیصالـحشـاملبـزرگانصحابـهازاجمـاعاّول]بـرخافـتابوبکـر[قـرارمیگیـرد؛

بزرگانـیکـهپیشـاپیشایشـانسـرورعتـرتوامـاماّمـتامیرالمؤمنیـن؟ع؟وامـامحسـنوامـام

حسـینوصّدیقۀطاهره_اصحابکسـاکهخداوندپلیدیراازایشـانزدودوپاکشـانفرمود_

جـایداشـتندونیـزدیگـرافـرادبنیهاشـمواسـتوانههاوسـتونهایمهاجرانوانصـار.همراهی

بعدیایشـاننیزآمیختهباتهدیدبودکهنمیتوانآنراهمدلیوتمامکنندۀاجماعدانسـت؛

زیـراآنـانهمچنـانبـرباورهـایخویـشبودند،هرچندوضعّیتآنزمـانوبیمازپیدایشتفرقه
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درصورتشمشـیرکشـیدنونبرد،ناچارشـانکردکهازحّقآشـکارخویشچشـمپوشـندوبا

آنجماعتدرتصمیمهاشـانهمراهیورزند.اینموالمانامیرالمؤمنین؟ع؟اسـتکهپساز

پایـانیافتـندورانخافـتآنسـهتـن،درمیـدانگاهکوفـهمیگویـد:»هـابـهخـداسـوگند!پسـر

کـهمیدانسـتمـنبـرایآنماننـد ابوقحافـهخافـتراماننـدپیراهنـیبـهتـنبرکـرد،حـالآن

محـورمیانـۀآسـیابهسـتمو]دانـشومعرفـتهماننـد[سـیلازمـنسـرازیرمیشـودوهیـچ

پرندهایبهبلندایمننمیرسـد.پسمیانخودوآن،پردهآویختموازآنبرگذشـتموبهدیگر

کورانـهشـکیبایی یکـِی کـهبـادسـتیبریـدهبتـازمیـابـرآنتار اندیشـهشـدم گشـتم.در سـوی

کشـدتابه گرددوخردسـالپیرشـودومؤمنپیوسـتهرنج کهدرآن،پیرفرسـوده ورزم؛همان

ایـنروی، کـهشـکیباییبـرآن،خردمندانهتـراسـت.از پـروردگارشرود.پـسدیـدم دیـدار

کـهدیـدم گلـو؛چـرا  کـهخاشـاکدرچشـمداشـتمواسـتخواندر کـردم،حـالآن بردبـاری

و رفـت راهخـود بـه آن]خلیفـۀ[نخسـتین، کـه ایـن تـا اسـت؛ رفتـه بـهغـارت مـن میـراث

درگذشتوخافتراپسازخودبهپسرخّطابسپرد.«

سپسبهسخناعشیتمّثلجست:
چه بسیار تفاوت است میان روزگار سخت من بر پشت شتران با روزگار من با حّیان برادر جابر!

]وادامهداد:[

کـهبیعتشـانبـاوی کـهدرزمـانحیـاتخـودازمـردممیخواسـت »شـگفتا!درحالـی

گاهخافـِتپـسازمرگـشرابـرایدیگـریمنعقـدسـاخت.چـهسـختدو کننـد،نـا رافسـخ

پسـتانمادهشـترخافـترامیـانخـودتقسـیمنمودنـد.پـس]بـاایـنکار[خافـترادرجایـی

کـهزخمـشعمیـقاسـتولمسـشزبـروخشـنوخطـاولغـزشدر خشـنوناهمـوارقـرارداد

کـهبـاآنجایـگاهسـروکارداشـت،همچـونسـواریبـود آنوپوزشخواهـیازآنبسـیار.کسـی

گـررهایـشکنـد،در گـرمهـارشراسـختبکشـد،بینـیاشپـارهشـودوا کـها بـرشـتریسـرکش

پرتـگاهافتـد.پـسبـهخـداسـوگند!مـردمبـهگامبرداشـتنهایکورکورانـهوسرکشـیورنـگبـه

رنـگشـدنوبـهایـنسـووآنسـورفتـنگرفتـارشـدند.
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یـدمتـااونیـزبـهراهـشرفـتودرگذشـت   مـنبـردرازایزمـانوسـختِیبـاشـکیبورز

کـهمّدعـیبـودمـننیـزیکـیازآنهـاهسـتم.خدایـا!وایاز گروهـیقـرارداد وخافـترادر

با کـهمنامـروز ایـنشـورا!چـههنـگاممـردممـرابـاخلیفـۀنخسـتینبرابـرپنداشـتندتـاجایـی

گـردم؟اّمـاچـونآنـانفـرودآمدنـد،مـننیـزفـرودآمـدم؛  ایـنکسـان]پنـجعضـوشـورا[همگـن

بـهخاطـر ابیوّقـاص[ بـن ایشـان]=سـعد  از پریـدم.سـپسیکـی نیـز پریدنـد،مـن وچـون

گردانـدودیگـری]=عبدالّرحمـانبـنعـوف[نیـزبـهسـببدامـادیو کینـهاشازمـنروی

کارهـایزشـتدیگـر. خویشـاوندیاشبـاعثمـان،ازمـنرخبرتافـت؛بـا

کــههــردوپهلــویخــودرا]ازپرخــوری[برآمــده کــهســومینبرخاســت،درحالــی تــاآن

رفــتوآمــدبــود.قبیلــهاش]=بنیامّیــه[نیــزبــا ِپِهــنگاهدر و ســاختهبــودومیــانآخــور

گیــاهبهــاریرا ــااشــتهایتمــام کــهب ویبــهخــوردنمــالخــداپرداختنــد،همچــونشــتری

کــردارشبــهقتلــشانجامیــدوپرخــوری  گسســتو بخــورد؛تــاســرانجامریســمانتابیــدهاش
وشــکمبارگیاشاورابــهســردرافکنــد....«1

هـر و بـارۀخافـتحکایـتمیکنـد در آنحضـرت؟ع؟ دیـدگاه از گرامـی ایـنخطبـۀ

یـاآنمعصومـانرابـاهمـۀزیـرو گواهـیمیدهـدو جملـۀآنبـرنبـوِدآنعصمـتاّدعایـی

نامـهاشبـه بمشـاننـزدمـردمبـهتماشـامیگـذاَرد.بـدانبیفزاییـدسـخنآنحضـرت؟ع؟در

بـهایشـانحسـدبـردمو یـدمو کنـدیورز بیعـتبـاخلفـا کـهمـندر کـردی یـهرا:»یـاد معاو

آنـان؛بهخدا اّماناخرسـندیاماز سـتمنمـودم.اّمـاسـتم؛پنـاهبـرخداکهچنینبودهباشـد.و

کـهبـهعثمـانسـتمراندمو کـردی مـردمپـوزشنمیخواهـم.نیـزیـاد از کار سـوگند!بـرایایـن

کـه کـردومـردمنیـزچنـان  کـهدانسـتی،رفتـار پیونـدخویشـیامرابـااوبریـدم.عثمـانچنـان

خبـرشبـهتـورسـیده،بـااورفتـارنمودنـد.«)العقـدالفریـد:286/2]138/4[(

گفـت: کـهآنحضـرت؟ع؟قصـدحرکـتبـهسـویبصـرهنمـود،درخطبـهای گاه نیـزآن

فسخنیپیراموناینخطبهآوردهاست.[
ّ
کتاب)81/7- 85(بنگرید.]درآنجا،جنابمؤل 1.بههمین
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 »چونخداوندپیامبرش؟ص؟رابهسـویخویشبرکشـید،قریشـیانحکومتراازماسـتاندند 

وویـژۀخـودکردنـدومـاراازحّقـیکهدرقیاسباهمۀمردمبدانسـزاوارتربودیم،بازداشـتند.

بهتـرازشـکافافکنـدنمیـانمسـلمانانوریختـنخـونایشـان کار مـندیـدمصبـربـرایـن

بـااسـامتازهآشـنابودنـدودیـنهمچـونتـکانخـوردنسـخِتمشـک، اسـت.مـردمهنـوز

کمتریـنمخالفـت1وارونـهاش بـودوانـدکسسـتیمایـۀتباهـیآنمیشـدو دراضطـراب

کوشـشوتـاشفروگـذارنکردنـد  کارخویـشاز کـهدر آمدنـد کار کسـانیبـر  میکـرد.پـس

 وسـپسبـهسـرایجـزاومکافـاترهسـپردندوخداونـداختیـارداردکـهگناهانشـانرابزداید 

وازلغزشهاشاندرگذرد.«)شرحنهجالباغهتألیفابنابیالحدید:102/1]308/1[(

نیزآنحضرت؟ع؟گفت:»پیامبر؟ص؟وفاتنمودومنهیچکسرابرایخافتشایستهتر

کردندومننیزهمانندایشانبیعتنمودم. ابوبکربیعت با اّمامردم ازخویشنمیدیدم؛

کارسزاوارترازخودنمیدانستم؛اّمامردم آنگاه،ابوبکردرگذشتومنهیچکسرابرایاین

کردم.سپسعمرجانسپرد   باعمربنخّطاببیعتنمودندومننیزهمچونآنانبیعت

کارشایستهترازخودنمیدیدم؛اّماویمرایکیازششسهِم کسرابرایاین ومنهیچ

]شورا[قراردادومردمباعثمانبیعتنمودند.«)تاریخاألمموالملوک:171/5]458/4[(

همچنیـنروزیکـهابوبکـربـهغامـشقنفـذگفـت:»بـرووعلـیرافراخـوان!«وینزدعلی

آمد.علیبهویگفت:»بهچهکارآمدهای؟«پاسخداد:»خلیفۀرسولخداتورافرامیخواَند.«

گفـت:»چـهزودبـهرسـولخدادروغبسـتهاید!«ویبازگشـتوپیـاماورارسـاْند.ابوبکـر علـی

گفـت:»نـزدویبازگـردوبـهاوبگـو:›امیرالمؤمنیـن2تـورافرامیخواَنـدتـابیعتکنـی.‹«قنفذنزد

گفـت:»سـبحاناهلل!هرآینـهویچیـزیرا ویآمـدوآنپیـامرارسـاْند.علـیبانـگبرداشـتو

اّدعـانمـودهکـهازآِناونیسـت.«_تـاپایـانحدیـث_)اإلمامـةوالّسیاسـه:13/1]20-19/1[(

ٍف«درسـتباشـد؛چنـانکهدرچاپجدیدشـرحنهجالباغۀ
َ
ـٍق«آمـده؛امـابـهنظرمیرسـد»أقّلَخل

َ
1.درمتـن»أقـّلَخل

ابنابیالحدیـدآمـدهاسـت.ترجمـهنیزبرایناسـاستصحیحشـد.)ن.(

2.درمأخذچنیناست:»خلیفۀرسولخدا.«)غ.(

382/9
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گاهمیسـازد.پـسآن آ کـهپژوهنـدگانرابـهحقیقـتآشـکار سـخنانیدیگـرنیـزهسـت

عصمـتاّدعایـیکجـااسـت؟نیـزآناجمـاعمـورداّدعـاکجـایافـتمیشـود؟چگونـهوچه

گراجماعیرخدادهباشـد،بایـددرهردوخافِت هنـگاماجمـاعبـرخافـتتحّقـقیافـت؟ا

یم،درهـر گـرآنراباطـلشـمار بـارۀایـنهـردوبـداناحتجـاجشـود؛وا ]ابوبکـروعثمـان[ودر

دوچنیناسـت.

گزافههایبرخاسـتهازغلّوورزیدندرفضیلتها گربخواهیمبهباطلسـاختنچنین ا

یـم،عرصـۀحرکـتدرموضـوعاصلـیکتـاببـرماتنگمیشـود.وانگهیاینسـخنان بپرداز

ندارنـدتـاشایسـتۀرّدوقبـولباشـند.ایـنافسـانهراتنهـاازآنروییـادنمودیـم پایـهایاسـتوار

کنونپارهای کهنمونهایازآنسـخنانپرداختهشـدۀبدونتدبیرواندیشـهرانشـاندهیم.ا

یم: ازآنچـهراازفضیلتهـایایـنسـهتـنبهروایاتنسـبتدادهانـد،میآور

1.امــامفقیــهمحــّدثثقــه1ابوالحســینمحّمــدبــناحمــدملطــیشــافعی)د.377(در

کــهمحّمــدبــن البــدع)ص23]15-17[(آورده الــّردعلــیأهــلاألهــواءو کتابــشبــانــامالّتنبیــهو

کــسشــب ُزْهــریروایــتنمــودهاســت:»هــر کرمانــی،از یــةبــنَحّمــاد عکاشــه؟حر؟ازمعاو

جمعــهغســلنمایــدودورکعــتبگــزاردودرآندوســورۀتوحیــدرا1000مرتبــهبخوانــد،

پیامبر؟ص؟رادرخواببیند.«

محّمـدبـنعکاشـهگویـد:»مـنهـرشـبجمعـهچنیـنمیکـردمودورکعـتمیگـزاردم 

ودرآنهـاسـورۀتوحیـدرا1000بـارمیخوانـدم،بدیـنامیدکهپیامبـر؟ص؟رادرخوابخویش

بـه گـزاردمو کـردمودورکعـت ببینـمواصـولدینـمرابـرویعرضـهنمایـم.شـبیسـردغسـل

گزاردمونزدیک ربود.باردومبرخاستموغسلنمودمودورکعت بستررفتموخوابمرادر

کـهدیـدم یـمبـهسـویقبلـهبـود آنفراغـتیافتـم.پـسبـهدیـوارتکیـهزدمورو سـپیدهدماز

گردنـیچـونآبریـزنقـرهبـاخطهـای پیامبـر؟ص؟بـاچهـرهایهمچـونمـاهشـبچهاردهـمو

گفتارشبازخواهیدشناخت! 1.اوراچنینوصفنمودهاند؛اّمادرستِیاینوصفرااز

)521(
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اودرکتابهـایسـیرهآمـدهاسـت_بـرمـندرآمـد،حـالآنکهدو کـهاز یـن_طبـقوصفـی زّر

کـهیکـیراپوشـیدهودیگریرابردوشافکنـدهبود.پسآمدووپای بـرداشـت ُبـردیمانـیدر

گذاشـتوپـایچپـشرااز کـهدرحرکـتاسـت[بـرزمیـن کسـی راسـتشرانااسـتوار]چـون

مـن بـه زودتـر وی اّمـا گویـم؛ خوشـامد را وی خواسـتم حـال[ همـان ]در برداشـت. زمیـن

پـس ببینـم. بـود، شکسـته کـه را پیشـینش دندانهـای داشـتم دوسـت فرمـود. خوشـامد

گفتـم:›ایرسـولخدا!فقیهـانودانشـوراننـزدمـندررفـت   لبخنـدزدومـنآنهـارادیـدم.

کهآنرابرشماعرضهمیکنم.‹ وآمدندومناصولیازسّنتدارم

گفتـــم:›خشـــنودیبـــهقضـــایخداونـــد؛تســـلیمبـــهفرمـــاناو؛ ویاجـــازهفرمـــودومـــن

ـــرحکـــموی؛پذیرفتـــنآنچـــهخـــدافرمـــانداده؛بازداشـــتنازآنچـــهاونهـــینمـــوده؛ ـــرب صب

سرنوشـــتازخـــدااســـت؛ کـــهخیـــروشـــِرّ بـــرایخـــدا؛ایمـــانبـــهایـــن کار  یـــدندر خلـــوصورز

ـــرپاپـــوش؛جهـــادهمـــراه ـــن؛مســـحنمـــودنب ـــاوجـــدلوخصومـــتوســـتیزدردی ی وانهـــادنر

افـــزون کاســـتهشـــدنو گـــزاردنبـــرمـــردگانمســـلماندرحـــالســـّنیگری؛  مســـلمانان؛نمـــاز

قـــرآنســـخن اســـتو وهـــمرفتـــار گفتـــار کـــهایمـــانهـــم گشـــتنایمـــان؛اعتقـــادبـــهایـــن

خداونـــداســـت؛پایـــداریزیـــرپرچـــمســـلطان،خـــواهســـتمگرباشـــدوخـــواهدادگـــر؛برنخاســـتن

ـــکاز ـــچی ـــرودنیامـــدنهی ـــدســـتمگرباشـــند؛ف ـــران،هرچن ـــرضـــّدامی حانهب
ّ
ـــهشـــورشمســـل ب

گـــرچـــهاز گنـــاه،ا مّوحـــداندربهشـــتیـــادوزخ1؛تکفیـــرنشـــدنهیـــچموّحـــدیبـــهســـبب

آزاراصحـــابمحّمـــد؟ص؟.‹چـــونبـــهایـــنســـخن گناهـــانبـــزرگباشـــد؛دســـتبازداشـــتناز

ـــودن ـــرب کـــهصدایـــشبلنـــدشـــد.]پـــسادامـــهدادم:[›برت ـــاآنجـــا گریســـتت رســـیدم،پیامبـــر

ـــسازرســـولخدا؟ص؟:نخســـتابوبکـــروســـپسعمـــروعثمـــانوعلـــی.‹ودر کســـانپ ـــن ای

پـــسرســـولخدا؟ع؟  کـــهعمـــوزادهودامـــادپیامبـــراســـت.‹ گفتـــم:›علـــی دلخویـــش

گویامیدانستدردلمچهمیگذرد. لبخندیزد؛

کـهمعتقـدبـهخـداییگانـه،هرچنـدبـهسـایرارکانایمـانبـاورنداشـتهباشـد،نـهدربهشـت 1.شـایدمقصـودایـناسـت
فـرودمیآیـدونـهدردوزخ.)ن.(
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کـهبـهعثمـانوعلـی  سـهشـبپیاپـیهمیـناصـولرابـرویعرضـهمیکـردموهـربـار

میرسیدمواندکیدرنگمیکردم،آنحضرت؟ع؟بهمنمیفرمود:›سپسعثمانوآنگاه،

تکـرارمینمـود.چـونایـناصـولرابـراوعرضـهمیکـردم،چشـمانش علـی.‹وایـنراسـهبـار

قلـبودهـانخویـشاحسـاسشـیرینیمیکـردم   ازاشـکلبریـزمیشـد.تـاهشـتروزدر

گرفتونتوانسـتمنمـازواجببهجای وهیـچبـهآبوغـذالـبنـزدمتـاآنکـهضعفمرافرا

گـواهاسـتوگواهی تازمیـانرفـت.خداونـدمـرا
ّ

آورم.چـونغـذاخـوردم،آنشـیرینیولـذ

اوبرایـمبس.«

امیرالمؤمنیـنمتـوّکلبـهاحمـدبـنحنبـل؟ضر؟ گفـت:»ایاحمـد!میخواهممیـانخودو

خـداتـراحّجـتسـازم.پـسمـراازسـّنتوجماعـتوآنچـهازاصحابـتوآنـانازتابعیـنو

گاهنما!«احمدهمینحدیثرابرایشبیانکرد. ایشانازاصحابرسولخدانوشتهاند،آ

بارۀاینافسـانهومتنآنکه بررسـیدر کـهپژوهندگاناز یـم امینـیگویـد:مـابـرایـنباور

کـهاین زنفرزنـدمـردهرامیخندانـد،بینیـازهسـتند.نیـزشـأناحمـدرافراتـرازآنمیدانیـم

بـهخلیفـۀزمانـشبیاموزد.نیـزاورابرتـرازآنمیدانیمکه رامیـانخـودوخـداحّجـتسـازدو

کر]مختصر کـهابنعسـا کسـیهمچـونمحّمـدبـنعکاشـهراراسـتگویشـمارد؛همـانکسـی

گفتـهاسـت:»سـعیدبـنعمـرو بـارۀاو یـادر آوردنایـنرؤ یـخمدینـةدمشـق:62/23[پـساز تار

گفـتواوسـر کرمانـیسـخن بـارۀمحّمـدبـنعکاشـۀ کـهبـاابوزرعـهدر بردعـینقـلنمـوده

گفـت:›اورادیـدهوازویحدیـثنوشـتهام.فـردیدروغگـوبـود.‹ تـکاندادو

کـهحکایـتمینمود،ازوینوشـتی؟‹ابوزرعهپاسـخداد: سـعیدگفـت:›آیـاخوابـیرا

کـردهاسـت:“ایمـانگفتاراسـت  کـهبـرشـبابهچنیـنعرضـه ›آری؛نوشـتم.اواّدعـامینمـود

بـرابوُنَعیـمچنیـنعرضـهنمـوده کـردار،کاسـتیوافزونـیمیپذیـرد.”و کـهبـهسـبب کـردار؛ و

اسـت:“نخسـتعلـیوسـپسعثمـان.”ویفـردیدروغگـوبـودودروغگوییراهمدرسـت

کجـادیـدی؟‹ را ›او گفـت: ابوُنَعیـم.‹سـعید نـه  و گویـد نـهشـبابهچنیـن زیـرا نبـود؛ بلـد

384/9

)523(



589 غلّو ورزیدن در فضیلت های سه خلیفه: ابوبکر و عمر و عثمان

کـهرفیقـشبـود،بـهایـنجـاآمـد.مـنبـرایوی ابوزرعـهپاسـخداد:›همـراهمحّمـدبـنرافـع

بارۀاوگوید، اینکهسـخنیدر احتـرامووقـاریقائـلبـودم.چـونمحّمـدبنرافعمـرادید،از

گوبـااوراآغازکنی،کارشبرتوپوشـیدهنخواهد بـهمـنگفـت:“چـونگفـتو یـدو کـراهورز ا

گـرصـاحمیدانـی،سـخنیبگوتامراسـودمندافتـد.”پذیرفت  ماْنـد.”پـسبـهویگفتـم:“ا

وسـپسنزدیـکبـودبیهـوششـودوشـکمشبـهتـکانشـدیدافتـاد.بیمناکشـدم.پسبه

کـهاوبرایـمبازگفـت،دروغبـرخـدا  گفـت:›نخسـتینروایتـی کـرد.‹سـپسابوزرعـه  مـنروی

ورسولش؟ص؟وعلیوابنعّباسبود....‹«)لسانالمیزان:287/5]324/5[(

کـمازویدرشـمارضعیفـانیـادکـردهوگفتـهاسـت:»ازجملـۀآنانکسـانیهسـتند حا

همچـون فراخواننـد؛ نیکـو کارهـای بـه را مـردم خـود، اّدعـای بـه تـا سـاختهاند کـهحدیـث

ابوعصمـهومحّمـدبـنعکاشـۀکرمانـی.«آنگاه،ازحافـظسـهلبـنسـرّینقـلنمودهاسـت:

»احمـدجویبـاریومحّمـدبـنتمیـمومحّمـدبـنعکاشـهبیـشاز10000حدیـثدروغبـه

رسـولخدا؟ص؟بسـتند.«بـهآنچـهدرزنجیـرۀدروغگویـاندرهمیـنکتـاب)261/5(آوردیـمونیز

بـهلسـانالمیـزان)286/5-289]324/5-327[(بنگریـد.

کـهاحـوالوویژگیهایـشچنـانوحدیثـشچنیـنباشـد،نمیتـواناّدعاهـای مـردی

بـرچنیـن کـه آنفقیـهثقـه از کـرد.بسـیارشـگفتا اعتقـادیتصدیـق امـور  بیدلیلـشرادر

کـر و کـور کـهانسـانرا یـدهاسـت!خداونـددوسـتیرالعنـتکنـد سـخنرسـواییاعتمـادورز

میکنـدوایـنمـردمرابرانگیختـهتـابـاچنیـنیاوههایـیسـادهدالناّمـترابفریبنـد!وخـدا

کـهایشـاندروغمیگوینـد. میدانـد

اء
ّ

فبّزار،ازابوشهابحّناط1،ازخالدحذ
َ
2.َباُذری)أنساباألشراف:5/5]105/6[(ازَخل

»مهرورزترینشما فرمود: کهرسولخدا؟ص؟ نموده روایت انس از ابوقابۀبصری، از بصری،

ابوبکراست؛سرسختترینتاندردین،عمر؛آشناترینتانبهقراءت،ُابّی؛صادقترینتاندر

کـهثقـهبـوده،اّمـاقـویبـهشـمارنیامـدهودرحدیثـشدچـاروهـممیگشـتهوخطـا کنانـیاسـت 1.ویعبدرّبـهبـننافـع
یـدهاسـت. میورز

)524(
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حیا،عثمان؛داناترینتانبهحالوحرام،معاذبنجبل؛داناترینتانبهارثومسائلآن،زید

بنثابت؛وهراّمتیراامینیاستوامینایناّمت،ابوعبیدۀجّراحاست.«

کـه بـاحـذفسـندآورده کر)تاریـخمدینـةدمشـق:325/2]327/7[(ایـنخبـررا ابنعسـا

عبارتـشچنیـناسـت:»مهرورزتریـناّمـتمنابوبکراسـت؛سرسختترینشـاندردینخدا،

ثابـت؛ بـن یـد ز آن، ومسـائل ارث بـه داناترینشـان عمـر؛صادقترینشـاندرحیـا،عثمـان؛

آشناترینشـانبـهقـراءت،ُابـّی؛....«

پـی نیـزهمـو)همـان:199/6]413/21[(ایـنخبـرراازطریـقابوسـعیدخـدریآوردهودر

ندارد؛ آنگفتـهاسـت:»عقیلـی]الضعفـاءالکبیر:159/2[گوید:›سـندهایایـنحدیثاعتبار

گرچـهمتنهایـشمعـروفاسـت.‹«

امیـن ثقـۀ آن بـّزار، ـف
َ
َخل کـه افسـانهای  از نمیشـوید شـگفت در آیـا گویـد: امینـی

پایبنـدانبـهسـّنت گویـد:»از عبادتپیشـۀفاضـلبادهگسـار،آوردهاسـت؟ابوجعفـرنفیلـی

گـریـکآفـتدروینبـود:نوشـیدنشـراب.«نـزداحمـد،پیشـوایحنبلیـان،ازوییـاد بـود،ا

کارشبـهمـا گفـت:»خبـرایـن گفتنـد:»ایابوعبـداهلل!اوشـرابمینوشـد.«احمـد شـدو
نـزدمـاثقـهوامیـناسـت،خـواهشـراببنوشـدوخـواهنـه.«1 رسـیده؛اّمـابـهخـداسـوگند!او

پیشـوای بـه  بـّزار ـف
َ
َخل بـارۀ در کـه بـرخبـری راسـت اسـت گواهـی روایـت ایـن خـود

کهاینروایتراازویبرگرفتندوبازگفتند،نیزسرمسـتانهوا  کسـانی حنبلیانرسـیدهبود.

نـهدرخمـارمسـتیشـراب! وهـوسبودنـدو

یــخ بــرایپــاکســاختندامــنایــنثقــۀامیــنازپلیــدیشــراب،خطیــببغــدادی]تار

یــادنّقــاشآورده بغــداد:325/8[روایتــیازمحّمــدبــناحمــدبــنرزق،ازمحّمــدبــنحســنبــنز

ــفبــنهشــامبنــابــرتأویــل،
َ
گفــت:›َخل کــه اســت:»ازادریــسبــنعبدالکریــمحــّدادشــنیدم

شــرابمینوشــید.روزیخواهــرزادهاشبــرویســورۀانفــالرامیخواْنــدتــابــهایــنآیــهرســید:

کنید! 1.بخوانیدوداوری
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کــهخداونــدپلیــدرااز گاه گفــت:“ایدایــی!آن ک جــدا ســازد.” ]انفــال/37[ “تــا خــدا پلیــد را از پــا

پــاکجــداســازد،شــرابکجــاجــایدارد؟”ویدیرزمانــیســردرپیــشافکندوســپسگفت:

گــروههمــراهبــا کــهدرزمــرۀ گفــت:“آیــاراضــیمیشــوی “همــراهناپاکهــا.”خواهــرزادهاش

پلیــدیباشــی؟”پاســخداد:“پســرم!بــهخانــهرووهــرچــهشــرابدرآنجــااســت،بــرزمیــن

ریــز!”پــسبــادهراتــرکگفــتوخداونــدروزهرادرپــیآنبرایــشجایگزیــننمــودوتــازنــدهبــود،

روزهمیگرفت.‹«

گـرچـه گـرآنخـوابوخیالهـاراسـتباشـد!ایـنا چـهنیکـواسـتایـنپاکسـازی،ا

معقـولوبهتـرازرأیامـاماحمـداسـت_کـهاوراثقـۀامیـندانسـته،خـواهبـادهبنوشـدوخواه

کـههیـچدلیلـیآنرایـارینمیکنـدوشـرعوعقـلومنطق نـه؛وآنسـخنیاسـتبـیارزش

گر فاسـقی برای شـما خبری  کـه ایمـان آورده اید، ا بـاآنسـازگارنیسـت.خداونـدفرمایـد:»ای کسـانی 

کـهسـندشباطـلاسـت؛ گفـت بایـد کنیـد.«]حجـرات/6[_بـاتأّسـفبسـیار آورد نیـک بررسـی 

کـهطلحـةبـنمحّمـدویرادروغگـوخوانـده   زیـرامحّمـدبـنحسـننّقـاشدرآنجـایدارد

فریبگرشدانسـتهوبرقانیهمۀحدیثهایش وداَرُقْطنیسسـتششـمردهوابوبکرپنهانکار

آنیافت گفتهاسـت:»هیچحدیثصحیحیدر تفسـیروی یادکرداز رامردودخواندهودر

نگـردد.«خـودخطیـبنیـزهمـۀاینهـاراآورده؛پـسچـراویراپـاکومنـّزهشـمردهوچگونـه

چنیـنآرزوییبـرآوردهگردد؟

راویپایانیاینخبردروغوجعلیسپاسگزاریمیکنمکهموالمانامیرالمؤمنین مناز

آناناست  کسانیادنکرده؛زیراویدرهمۀویژگیهاییادشدهبرتراز علی؟ع؟راهمراهآن

کهفضیلتهایشافزونتر گردد؛همانسان کسیدرشمارشذکر که ومقامشباالترازآن

کههمراهشازفضیلتییادشود. ازآناست

اینجابهبررسـیمتنروایتدربارۀاوصافیکهبهآنکسـانبخشـیده،نمیپردازیم؛بسـا

کهابوبکر کارهابرآنداللتدارد )526(کهبرخیازآنهاپشتوانۀدلیلوبرهانداشتهباشد!مثًااین
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مهرورزتریناّمتبودهاست:فجاءهرابهآتشکشید؛ازافراطخالدبنولیددربارۀبنیحنیفه 

وکاررسـوایشبامالکبننویرهوهمسـرش1چشـمپوشـید؛بهاّدعایفاطمۀصّدیقهبهانداد،

کوتاهآمدنازحّقشـاندرفدک_بهفرض کهمیتوانسـتباجلبرضایتمسـلماناندر باآن

کـهبـااینـاندرپذیـرشآنفتـوایباطـلوروایـتدروغکنارآییمکهازپیامبرارثبردهنمیشـود؛

بـهخـافآیـاتمطلـقارثونیـزارثنهـادنپیامبـرانبـهگونۀخـاص_ازمقابلـهورویاروییبا

فاطمهپرهیزکند.وانگهیفاطمه _ سالم اهلل علیها _ وعموزادهاشبهآنروایتکهابوبکردرنقلش

گـر تنهـابـودوسـوداگرانسیاسـتبازشبـانقشـۀپنهانـیبـااودرآنهمداسـتانگشـتهبودنـد]ا

واقعّیـتداشـت[،جهـلنداشـتند،حـالآنکـهامیرالمؤمنیـن؟ع؟داناتریـِناّمتبهقضـاوتو

دروازۀشهردانشپیامبربود.صّدیقۀفاطمهپارۀتنپیامبر؟ص؟بودواوازآموختندانشبهوی،

بـهویـژهدانـشاحـکاموآنچـهبـهویمربـوطمیشـد،دریـغنمیورزیـد؛بـهویژهکهمیدانسـت

بـهزودیدختـرشبـرصحابـۀویکـهبـرفدکچنگخواهندافکنـد،اقامۀدعواخواهدکـردواز

حّقشبازداشـتهخواهدشـدومیاناووایشـانشـعلۀاختافافروختهمیگرددودرپیآن،تا

روزقیامـتمیـاناّمـتپراکندگـیپدیـدمیآیـد؛گروهـیبهپـارۀتنپیامبرمیگراینـدوگروهیبه

بازدارندگانحّقوی.پسواجببودکهپیامبر؟ص؟پیشازابوبکر،حکمیراکهچنینوضعی

داشت،برایدخترشبهتفصیلبیانفرماید.

گریزگاهــینبــودتــابخشــیدنفــدکبــهفاطمــهراصحیــحســازدوآنرابــه ــاابوبکــررا آی

کــهعمــرآنرابــهوارثــانپیامبــر ــراّمــتنگشــاید،چنــان زشــتیوشــرراب ــدتــادِر ویبازگرداَن

بــن یــهســهمســهگانۀمــروانوعمــرو پــاکبازگرداْنــدوعثمــانبــهمروانــشبخشــیدومعاو

کــهخلفــایپســینبــرایتصــّرفدرآن، یــهاشســاختودیگــرآرایــی عثمــانویزیــدبــنمعاو
کخویــش،صــادرنمودنــد؟2 امــا همچــونتصــّرفمالــکاندر

پــردهبــرونآمــد  کــهاز  بــارۀایــنویژگــیابوبکــرازفاطمــۀصّدیقــهبپرســید،آنروز  در

کتاب)156/7و157و158-168(بنگرید. 1.بههمین

کتاب:194/7- 195� 2.بنگریدبه:همین
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پســرخّطــابوپســر تــواز گریــانبــاصــدایبــسبلنــدنــداداد:»پــدرم،ایرســولخدا!پــساز و
ابوقحافــهچــهچیزهــادیدیم!«1

افکْنـد  سـر بـر را روسـریاش کـه  روز آن بپرسـید فاطمـه از ویژگـیاش ایـن بـارۀ در نیـز

یـارانوخادمـانوزنـانقومـشحرکـتنمود،در بـرپیچیـدوهمـراهگروهـیاز وچـادرشرادر

کـهبـرزمیـندامـنمیکشـیدودرسـتهمانندرسـولخداقدمبرمیداشـتتـاآنکهبر حالـی

برابروی وجزآنانقرارداشـت.پسدر ابوبکـردرآمـدکـهدرمیـانجمعـیازمهاجـرانوانصار

گریهدرآمدندومجلس آنبه کههمۀایشـاناز پارچهایآویختندوسـپسچناننالهبرآورد
بهلرزهافتاد.2

کـهبـهابوبکرگفـت:»بهخدا  بـارۀایـنویژگـیاشازفاطمـهبپرسـیدآنروز همچنیـندر

کـهمیگـزارم،تـورانفرینخواهـمنمود.«  سـوگند!پـسازهـرنمـاز

او و بـود؛ ابوبکـرخشـمگین بـر کـهچـونوفـاتنمـود، ازویبپرسـید بـارۀآن نیـزدر و

کـششـمردهوایـنسـخنصحیـحاز آیـۀتطهیـرپا کـهخـدایبشـکوهدر کسـیاسـت همـان

کـهاورابـهخشـمآوَرد، بـارۀاورسـیدهاسـت:»فاطمـهپـارۀتـنمـناسـت؛هـر پـدرش؟ص؟در

مـراخشـمگینسـاختهوهـرچـهآزارشدهـد،مـراآزردهوهـرچـهاورادچـارخشـمسـازد،مـرا

کـهآزارش بـهخشـممـیآورد.«3وهمـوفرمـود:»فاطمـهقلـبوجـاندرونپیکـرمناسـت؛هر

دهـد،مـراآزردهاسـت.«4ونیـزفرمـود:»همانـاخداونـدبهسـببخشـمفاطمه،خشـممیگیرد 
وازخشـنودیاوخشـنودمیگردد.«5

امیرالمؤمنیـنبپرسـیدکـهصّدیـقبزرگاسـت،آنروزکههمچونشـتر بـارۀآناز نیـزدر

کتاب:77/7� 1.بنگریدبه:همین

کتاب:192/7� 2.بنگریدبه:همین

کتاب:235-231/7� 3.بنگریدبه:همین

کتاب:235/7� 4.بنگریدبه:همین

کتاب:235/7� 5.بنگریدبه:همین
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گرفـتودر بـر کـهآثـارشـومشاسـامرادر بینـیبـهسـویبیعتـشکشـاندند؛بیعتـی مهـاردر

بـرسـلمانشخشـونتراْنـدومقـدادشراطـردنمـود  گنـاهپاشـیدو   دلهـایمسـلمانانبـذر

کردوقرآنراتحریفنمودواحکامرادگرگون کردوعّمارشرادچارفتق وابوذرشراتبعید

کـردوخمـسرابـرایآزادشـدگان سـاختومقـامابراهیـم]درمسـجدالحرام[رادیگرسـان

مبـاحنمـودوفرزنـدانلعـنشـدگانرابـرنامـوسوخـونمسـلمانانچیـرهسـاختوحـالرا

واقعۀحّره کعبهراویرانسـاختودر بهحرامدرآمیختوایمانواسـامراسـبکشـمردو

شـکنجه  معـرض در را  انصـار و مهاجـران دختـران و آوْرد یـورش هجـرت سـرزمین  بـه

کزادیشان پا کهدر وزشتکاریقراردادوجامۀننگورسواییبرتنشانپوشاْندوکسانیرا

اسـیر و ریشـه برکنـدن و نسـل برانداختـن و پیامبـر برگزیـدۀ قتـلخانـدان بـه اسـت، شـک

بـهفراموشـی کشـتنیـارانوشکسـتنمنبـروپنهـانسـاختندیـنو سـاختنزنـانخانـدانو

اّناالیهراجعون! سپردنیادویرخصتداد.اّناهللو

کـهبـهقبـربـرادرشرسـولخدا؟ص؟پناهبرد   امیرالمؤمنیـنبپرسـیدآنروز بـارۀآناز نیـزدر

رسـانند.« قتلـم  بـه  بـود  نزدیـک  و  شـمردند  ضعیـف  مـرا  مـردم  ایـن  مـادرم!  پسـر  »ای  گفـت: گریـان و
]اعراف/150[1

کهابوبکرمهرورزتریِناّمتبودهاست! ونیزدیگردلیلهابراین

کهعمربیشازهمگاندردینسـختمیگرفتهاسـت؛بسـیروشـنوآشـکار واّمااین

کهسرسـختیدردینبهمعنایدرشـتخوییوخشـونِتتنهانیسـت،بلکهبهمعنای اسـت

تـاشسرسـختانهدرچنـگزدنبـهدودسـتگیرۀکتـابوسـّنتوعمـلبـهآنهـاوبرپاکردن

کتـابوسـّنتمخالفـتنمـودوآنهـارا کـهویبـا حـدودآندواسـت.چـهبسـیارمـواردی

کـهاصـواًل کـهجـداودورازآندوبـود،چنـگزد!ازمـواردی پشـتسـرافکْنـدوبـهرأیخـود

یـد!سرسـختیبـدوندانـشچـهبهایـیدارد؟سرسـختیهمراه بدانهـاعلـمنداشـت،درگذر

کتاب:ص78� 1.بنگریدبه:همین
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بـارویگردانـدنازمبانـیدیـنوبیـرونشـدنازقوانیـناسـاموچنـگزدنبههـواوهوسها،

چـهارزشـیدارد؟بـهبخـشاخبـارنـادروشـگفتازدانـشعمـردرهمیـنکتـاب)333-83/6( 

بنگریـدتـاگواههایـیاسـتواردراثبـاتایـنویژگـیبیابیـد.پـسآنرابخوانیـدوبیندیشـید!

دهـایهشـتمونهـم
ّ
اّمـتباشـد؛درمجل کـهعثمـاندرحیـاصادقتریـِن ایـن اّمـا  و

ایـنویژگـیاو ـدنشـانهایاز
ّ
گشـتهوهـرصفحـۀایـندومجل کتـاببـدانرهنمـون همیـن

پیرامـونحیـایاوآوردیـم. ـد)ص274-292(در
ّ
اسـت!بـدانبیفزاییـدآنچـهرادرهمیـنمجل

بــارۀاثبــاتویژگیهــایآنــاندرازا اّمــاآنســهتــندیگــر؛ســخنرابــاجســتوجــودر و

کــهدر نمیبخشــیم؛زیــرامایــۀتباهــیوقــتوبازداشــتهشــدنازمباحــثمهمتــراســت.هــر

گاهتریــنبــهمســائلارثوامیــناّمــت کــهداناتریــنوآ کنــد،درمییابــد کتــابنیــکنظــر ایــن

کســانی کســیجــزاینــاناســت؛پــسســاحتاّمــترابــاچنیــن کــهوی کیســت؛ومیدانــد

کــهپیامبــرپــاکبــراّمــتخویــشداشــت،بــراونمــیرود:»پــسازخــودبــر نمیآالیــدوآنبیــم

گمراهــیبــهســببهواهــا،پیــرویازمیلهــاوهوسهــا،  کــم: ایــنچیزهــابیمنا  اّمتــماز

سدالغابه:108/1]127/1[(
ُ
وغفلتپسازمعرفت.«)أ

کتـابمناقـبازصحیـحبخـاری)249/5]1342/3[(ازمحّمـدبـنحنفّیـه]=فرزنـد 3.در

مـردم بهتریـن رسـولخدا؟ص؟ از ›پـس گفتـم: پـدرم »بـه اسـت: شـده نقـل علـی؟ع؟[ امـام

کیسـت؟‹گفت:›ابوبکر.‹پرسـیدم:›سـپسچهکسـیاسـت؟‹گفت:›عمر.‹بیمورزیدم

کـهبگویـد:›سـپسعثمـان.‹پـسگفتـم:›سـپستـوهسـتی؟‹گفت:›منکسـینیسـتمجز

مردیازمسلمانان.‹«

کـهمحّمـدبـنحنفّیـه یـخبغـداد:432/13(چنیـناسـت عبـارتخطیـببغـدادی)تار

گفـت:»گفتـم:›ایپـدر!پـسازرسـولخدا؟ص؟بهتریِنمردمکیسـت؟‹گفـت:›فرزندم!مگر

گفـت:›فرزنـدم!مگـر کـه؟‹ گفتـم:›سـپس گفتـم:›نـه.‹پاسـخداد:›ابوبکـر.‹ نمیدانـی؟‹

گفتـم:›پـدرم!نفـر کـردمو گفتـم:›نـه.‹پاسـخداد:›عمـر.‹سـپسپیشـتازی نمیدانـی؟‹
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تـومـردیازمسـلماناناسـتوحقـوقوتکالیفـش گفـت:›پسـرم!پـدر سـومتـوهسـتی؟‹

هماننـدایشـان.‹«

گویـد:ایـننخسـتینلغـزشوخطـاازلغزشهـاوخطاهـایبخـارینیسـت.هـر امینـی

کـهویهمواره بـارۀخلفـایپیـشازخـودبدانـدوببینـد کـسعقیـدۀامیرالمؤمنیـن؟ع؟رادر

یـابـهکنایـهبـرایـنعقیدهپـایمیفشـرده،تردیـدنمیکندکهایننسـبتبه یـابـهصراحـتو

ویبهتانـیبزرگاسـت.

نشناسـد  را پـدرش ماجراهـا آن همـۀ از پـس کـه نیسـت کسـی حنفّیـه بـن  محّمـد

پیرامـونایشـانبپرسـدوسـپسبیـمورزد بـارۀآنکسـانندانـدتـاازویدر وعقیـدۀویرادر

کـهپـدرشبـارسـومازعثمـاننـامببـرد؛زیراخـوداوبیتردیدعثمـانراباهمۀپیـداوپنهانش

کـهسـخن ابوالعـاصاسـت تـِنخانـدان ازهمـان30 کـهوییکـی میشناسـدومیدانـد

بـارۀایشـانچنیناسـت:»هـرگاهخانـدانابوالعاص رسـولخدا؟ص؟طبـقروایـتصحیـحدر

کننـدوبندگانـشرابـهبردگـی بـه30مـردرسـد،مـالخـدارامیـانخویـشدسـتبـهدسـت
نـاروسـازند.«1 گیرنـدودینـشرامایـۀنیرنـگو

ابنحنفّیـه گـرچنیـنبـاوریداشـت_[از چـراامیرالمؤمنیـن؟ع؟ایـنبـاورخویـشرا]_ا

کـهمیخواسـتندعثمـانرابُکشـندوامـام؟ع؟بـهقصـدیـاریخلیفـه  پنهـاننمـود،آنروز

یـاکفدسـتیـامیانکمرشراگرفـتواورا خواسـتنـزدویبـرودوهمیـنابنحنفّیـهبـازو

بازداشت؟)أنساباألشراف:94/5]216/6[( کار این از

کـشفرمـودهاسـت:»او پا پـدر بـارۀ کـهابنحنفّیـهندانـدرسـولخدا؟ص؟در دوراسـت

نیـز و ازخـودمیگـذارم پـس کـه کسـیاسـت ونیکوتریـن بشـر برتریـِن و آفریـدگان بهتریـِن

بهتریـِنمـردمومـردانویکـیازدوانسـانبرگزیـدهاسـت.«2محّمـدبـنحنفّیـههمـانکسـی

کتاب:250/8و251و305� 1.بنگریدبه:همین

کتاب)57/2؛22/3و24(گذشت. 2.بنگریدبهآنچهدرهمین
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برابرویچنینمیسرود: کثیرعّزه،در کهشاعرش، است
تویی فرزند آن بهترین انسان پس از پیامبر. ای فرزند علی! حرکت کن؛ و کیست مانند علی؟

)الّطبقات الکبرٰی تألیف ابن سعد: 79/5 ]107/5[(

چگونـهنسـبتدادنچنیـناّدعایـیبـهعلی؟ع؟صحیحباشـد،حالآنکـهازچندین

کـهرسـولخدا؟ص؟رابـهسـینۀخـودتکیـهداده گاه طریـقازخـودویروایـتشـدهاسـت:»آن

آوردنـد  ایمـان  کـه  کسـانی  رانشـنیدهای:“و  تعالـی آیـاسـخنخـدای بـودم،فرمـود:›ایعلـی!

تـو  ایشـان، از مقصـود ]بّینـه/7[؟ آفریـدگان.”  بهتریـن  ایشـانند  کردنـد،  شایسـته  و  نیـک  کارهـای   و 

وشـیعیانتهسـتید.‹«نیـزازجابـرروایـتشـدهکـههـرگاهعلـیمیآمد،اصحـابپیامبر؟ص؟ 

میگفتنـد:»بهتریـِنآفریـدگانآمـد.«بهآنچـهدرهمینکتاب)52/2(آوردیـم،بنگرید.افزونبر

مأخذهایـیکـهآنجـایـادکردیـم،ابنابیحاتـماینخبررادرتفسـیرشآورده؛همانتفسـیری

کـهدر بـارۀآنگویـد:»ابنابیحاتـمخـودراپایبنـدنمـود لـئالمصنوعـه:12/1(در
ّ

کـهسـیوطی)الل

تفسـیرشصحیحترینروایترابیاوردوبیگمانحدیثیسـاختگیدرآنراهندادهاسـت.«

کـهابوبکـربهتریـِنمـردماسـت،چـراتـاهنـگاموفـاتسـرور گـرامیرالمؤمنیـنبـرآنبـود ا

زندگانی روزگار بیعـتبـااوسـربـاززد؟چنـانکهخـودبخـاریآورده،ویدر زنـان،فاطمـه،از

از موافقانشـان دیگـر و بنیهاشـم و ]1549/4 ]الّصحیـح: بـود توّجـه مـورد مـردم نـزد فاطمـه

بیعـت،بـاویهمـراهبودنـد. آیادرمیان بـزرگانصحابـه،درخـودداریاز برجسـتگاناّمـتو

کـهایـنمقـامابوبکـرصّدیـقرابدانـد؟علـیامیرالمؤمنیـن؟ع؟راچـهشـد کسـینبـود ایشـان

پایـیسـوارمینمـودودرمجلسهـایانصـارمیگردانید کـهشـبانهصّدیقـۀطاهـرهرابـرچهار

ایشـانیـاریخواهـد؟)اإلمامـةوالّسیاسـه:12/1  یارویـیبـاآنبهتریـِنمـردم]![از تـاویبـرایرو

روزسـقیفهوپسازآنهیچ ]19/1[(نیـزچـرادرسـخندعـوتکننـدگانبـهخافـتابوبکردر

کـهاوبهتریـِنبشـراسـت؛بلکـههمـوارهاینسـخنبرزبانایشـانتازهبـودکهاو اشـارهاینبـود

پیامبـربـوده1وایـنرابـاتهدیـدوارعابهمراه یـارغـار پیشـگاموسـالخوردهتریِناصحـابو

کتاب:91/7� 1.بنگریدبه:همین
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کـه بـرای پـدران پیشینشـان  گفتـار نیندیشـیده اند یـا مگـر چیـزی برایشـان آمـده  مینمودنـد؟»آیـا در ایـن 

نیامده است؟!«]مؤمنون/68[

کـهصحابـهدرآنهنـگاممقـامایـنمـردرانمیشـناختند؛اّمـاچـراامیرالمؤمنیـن گیریـم

کـهدر کـهازبهتریـِنمـردمپیـروینماینـد_حـالآن گاهنکـردوفرمانشـاننـداد ایشـانرابـدانآ

میانشانکسانیبودندکهفرمانبریشانازویبیشازهمراهیسایهباصاحبشبود_وبدین

ترتیـب،ریشـۀفتنـهرانَکنـدواختـافمیـانمسـلمانانرابرنچیدواینفتنۀکـورراباقینهادتا

کینههـاازآنشـعلهگیـردومحنتهـاازپـیآنپدیـدآیـد؟موالمـانامیرالمؤمنیـنازهمۀاینها

دوراسـت؛اوهرگـزازایـنحدیـثکـهبهوینسـبتدادهاند،خبرنداشـتهومفـادشرابهاندازۀ

چشـمبـرهـمزدنـینپذیرفتـه؛بلکـههمـوارهبـرفـرازمنبرهـاومیـانجامعـۀدینـیصدایـشرابـه

دگذشت.
ّ
خافایناّدعابلندنمودکهپارهایازآندرهمینمجل

د خدا بر آن دو و  و کهعلیپسازهمتایپاکش _ در مااکنوندرصدداثباتآننیستیم

بر بهترینبشربوده؛هرگز!هرگز!نیزدرمسیربیانترجیحوی_سالم اهلل علیه_ خاندانشان باد! _ 

کهدراینمسیرباشیم!هدفماتنهااین خلفایانتخابغیراالهینیستیم؛حاشاوحاشا

کاملدرمیانجامعۀدینداران کههمانجایگاهفردیازمسلمانانرابرایاینانسان است

گروهقراردهیموتنهابرهمیننکته گیریموآنرامضمونیمشترکمیانخودواین درنظر

همداستانگردیم؛همینوبس!بارخدایا!ازتوآمرزشمیجوییموبازگشتبهسویتواست.

گفـت:»مـن کـه اینـانآنسـخنمنسـوببـهوی_صلـوات اهلل علیـه_رادرسـتشـمردهاند

کسـینیسـتمجـزمـردیازمسـلمانان.«یـابـهپسـرشگفـت:»پسـرم!پـدرتمـردیازمسـلمانان

اسـتوهمانحقوقوتکالیفایشـانرادارد.«کاشآنانپسازدرسـتشـمردناینسـخن،

ویرامـردیازخـودمیشـمردندواحـکامیـکمؤمـنبـهخـداومسـلمانرادربـارۀویجـاری

میکردنـدوهمـانحقـوقوتکالیـفخویـشرابرایشدرنظرمیگرفتند!بلکـهایکاش!ازرأی

عثماندربارۀاوپیرویمیکردندومروانبنَحَکِملعنگشتهفرزندلعنگشته_برزبانپیامبر

کاشمیـانویوفرومایـگانعربهـایبیابانـیوطبقـۀَپسـت پـاک_راازاوبرتـرمیشـمردند!

صحابهمساواتبرقرارمینمودند!اّماکجاچنینکردند؟کجاچنینکردند؟
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گرامـییـاَپسـترابـر18000منبـر کـداممسـلمان گوییـد:جـزاو خدایتـانراسـوگند!مـرا
لـبنگشـود؟ اولـباز لعـننمودنـدوهیـچآدمیـزادیدردفـاعاز

کـداممسـلمان بـه گفتـن گوییـد:جـزسـرورعتـرت،دشـنام مـرا راسـوگند! خدایتـان
نمازهـایجمعـهوجماعـتهمـۀسـرزمینهایاسـامیسـّنت واالمقـامیـافـردمعمولـیدر
نهـی کار ایـن کـهاز بـهلعـناوپایـانپذیرفـتوهـر گشـتوهمایشهـایوعـظوخطابـه
گویـد:»ازحـوران نمـود،ازمیـانخانـهاشتعبیـدگشـت؟جنیـدبـنعبدالّرحمـانبـنعمـرو
بیـرون الـّدرج بـاب  از  و گـزاردم را جمعـه نمـاز بگیـرم. را مسـتمّریام تـا آمـدم دمشـق بـه
کـهاوراابوشـیبۀقّصهگـومیخواندنـد،بـرایمـردمقّصـهمیگویـد.او شـدم.دیـدمپیرمـردی
یدیـم؛وازدوزخترسـاْند،پـس مـردمرابـهپارسـاییوبهشـتترغیـبنمـود،پـسرغبـتورز
پایـان ابوتـراب بـهلعـن را گفـت:›مجلـسخویـش پایـانیافـت، گریسـتیم.چـونسـخنش
کـهسـمتراسـتمبـود،روینمـودم کسـی  دهیـم!‹پـسابوتـراب؟ع؟رالعـننمودنـد.مـنبـه
رسـولخدا پسـرعموی ابی طالـب، بـن ›علـی داد: پاسـخ کیسـت؟‹ ›ابوتـراب گفتـم:  و
وهمسـردخترشونخسـتیناسـامآورندهوپدرحسـنوحسـین.‹....«اینماجراتاپایان
را کار کـهجنیـدایـن کر)407/3]290/11-291[(آمـدهوبیـانشـده یـخمدینـةدمشـقابنعسـا تار در
گونۀآنمردسـیلینواختواوشـکایتشرانزدهشـامبنعبدالملک بسزشـتشـمردوبر

تـاهنـگاممرگهمـانجابود.1 او ُبـردوهشـام،جنیـدرابـهِسـندتبعیـدنمـودو

کـهجانهـا کـدامعزیـِززیـرسـایۀنبـّوت،جـزعزیـزمـا گوییـد: خدایتـانراسـوگند!مـرا
گردنشافکندهوهمگانبرویسـتمراندهودسـتهای کهیوغسـتمبر فدایشباد،هسـت
زندگـیاشبـهسـتوهآمده کـهاز ازجامهـایمحنـتبـهوینوشـاندهباشـندتـاآنجـا کینتـوز

گلوشکیبورزیدهومیراثشراغارتشدهدیدهاست؟ وخاردرچشمواستخواندر

کاراّمتمحّمدجز که کدامصحابیاست گویید:جزعلی؟ع؟ خدایتانراسوگند!مرا
بادشنامدادنبهاوراستنگردد؟بهمروانگفتند:»چرااورابرمنبرهادشناممیدهید؟«واوبا
دهانُپرگفت:»کارماجزبهاینراستنگردد.«)الّصواعقالمحرقهتألیفابنحجر:ص33]ص55[(

کـدامموّحـدمسـلماندرجامعـۀدینـی گوییـد:جـزعلـی؟ع؟ خدایتـانراسـوگند!مـرا

کتاب)334/3(گذشت.)غ.( 1.ماجرایویدرهمین

392/9

)533(



غدیر در کتاب و سّنت و ادب )ج 9( 600

او کـههنـگامبیعـتبـاخلیفـۀمسـلمانانبـرمبنـایدادوسـتدبـاخـداورسـولش،از اسـت

بیعـتباخویش،بیزاریجسـتنازآنحضرت؟ع؟راشـرطنمود! یـهدر بیـزاریجوینـد؟معاو

)البیـانوالتبییـنجاحـظ:85/2]72/2[(

خدایتـانراسـوگند!مـراگوییـد:جـزعلـی_صلـوات اهلل علیـه_چـهکـساسـتکهنـامبردنش

بـرمـردمسـنگینباشـد؟ایـنعایشـهاسـتکـهازاونـامنمیبـردونمیتوانـدبـهنیکـیازوییـاد

کنـدوازاودلخوشـینـدارد.1نیـزمعاویـهیـاعبدالملـکبـنمـروانیـاهـردوبهابنعّبـاسفرمان

میدهنـدکـهنـاموکنیـۀفرزنـدشعلـیراتغییـردهـد)تاریـخاألمـموالملـوک:230/8]111/7[؛حلیـة

األولیـاء:207/3؛الکامـلفـیاللغـةواألدبتألیـفمبـرد:157/2]497/1[؛العقـدالفریـد:286/3]63/5[؛

الکامـلفـیالّتاریـخابناثیـر:78/5]353/3[؛وفیاتاألعیـان:350/1]274/3[؛تهذیبالّتهذیب:358/7 

هـب:148/1]71/2[(وعلـیبـنجهـمسـلمیپـدرخـودرالعـنمیکردکهچرا
ّ

]312/7[؛شـذراتالذ

اوراعلـینـامنهـاد!)لسـانالمیـزان:210/3]242/4[(

خدایتانراسـوگند!مراگویید:جزنخسـتینمسـلمانکیستکهنیکوکارانهتسلیمخدا

گشـتهباشـد،اّمـالعـنکننـدگانودشـنامدهنـدگانوکینتـوزانوقاتـانوتنهـاگذارندگانـش
 مردمـیتأویلپیشـهواجتهادگـرقلمـدادشـوندکـهسـزاوارعیـبگرفتـنوبازخواسـتوخواری

وکیفرنیستند؟

کعبـهوپسـر فرزنـداناسـام،جـززادۀ کـدامآدمیـزاداز گوییـد: خدایتـانراسـوگند!مـرا

بودکهشـیعیانودوستارانوبستگان کمانسـتمگر[سـزاوار فاطمه]بنتاسـد[،]ازنظرحا

وزدنوشـکنجه گرفتـاردشـنامولعـنوقتـلواسـارتوآزار  وخاندانـشدرمیـانمـردم

ژرفنـایزندانهـاوسـیاهچالهاگردنـدوزمیـنبـاهمـۀفراخیاش وزشـتکاریوحبـسدر

برایشانتنگشود؟

آن ابیالعـاص، بـن همچـونحکـم کسـی از ابنحجـر کـه اسـت بیـداد نهایـت ایـن
کارهایـشو اورابـهسـبب گشـتۀپیامبـر،دفـاعورزدواجـازۀبدگویـیاز رانـدهشـدهولعـن

د)ص324-325(گذشت.
ّ
1.اینخبرباسندصحیحدرهمینمجل
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اوحمایـتنمایـد!1 بـهدلیـلصحابـیبودنـشاز  زشـتیهایدانسـتهشـدهازویندهـدو

کـهابنحـزمازعبدالّرحمـانبـنملجـم،قاتـلامیرالمؤمنیـن، ایـننهایـتبیـداداسـت
بـوده،لعنشراجایـزنداندوکارش کار بـاایـنتوجبـهکـهویاجتهادگـریخطا دفـاعنمایـدو

راتوجیـهنمایـد!2

کـهبـاایـن کـهقاضـیحسـینشـافعی،عمـرانبـنحّطـانرا ایـننهایـتبیـداداسـت
سـخن،بـهسـتایشابنملجـم،قاتـلامـامپـاک،پرداختـه،یـارینمایـد:

کــه تنهــا هدفــش از آن، رســیدن بــه رضــوان خــدای  شــگفتا از آن ضربــت از آن مــرد پرهیــزکار 

صاحــب عــرش بــود!

کــه میــزان عملــش نــزد خداونــد از همــۀ مــردم ُپرتــر   گاهــی او را بــه یــاد مــی آورم و می بینــم 

و سنگین تر است.

کـهویصحابـیبـوده]اإلصابـه:179/3[؛غافـلاز ولعـناوراجایـزندانـد،بـاایـناّدعـا
زمـرۀ وفـاترسـولخدا؟ص؟زادهشـدهودر کـهابنحّطـانازصحابـهنبـودهومّدتـیپـساز آن

کـهپیامبـرپـاکآنـانرالعـننمـود. سـرکردگانخـوارجبـهشـمارمیرفتـه

گناهــان پلیــدی بادهنــوشاز یــۀرباخــوار کــهســاحتمعاو  ایــننهایــتبیــداداســت
کبــاروجنایتهــایبزرگــشبــراســامومســلمانانوقتــلهــزارانانســان کارهــایها و
کــهویاجتهــاد گــردد،آنهــمتنهــابــایــکجملــۀمختصــر اّمــتمحّمــد؟ص؟پــاک  صالــحاز
البدایــة ابنحــزم:89/4؛ النحــل و الملــل فــی )الفصــل رفتــهاســت! بــهخطــا  و نمــوده تأویــل  و

الّنهایه:279/7]310/7[( و

ایـننهایـتبیـداداسـتکـهازگناهانیزیدبادهنوِشزشـتکردارعـذرجویندودامنش
کفـرآورپـاکسـازندوازلعـنوبـردننامـشبـهبـدینهـینماینـد،بـاایـن راازآنپلیدیهـای
بهانـهکـهمسـلمانبـودهوکفـرشثابـتنشـدهوپیشـواییاجتهـادکننـده]درکارهایـش[بوده

است!)البدایةوالّنهایه:223/8؛9/13]245/8؛13/13[(

کتاب)251/8(گذشت،بنگرید. 1.بهآنچهدرهمین

کتاب)323/1(آوردیم،بنگرید. 2.بهآنچهدرهمین
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جـزاینهـانیـزبـاهماننـدچنانسـخنانبیدلیلیازکسـانیایـنچنین،دفـاعکردهاند.
گـربگوییـمکه واّمـاسـرورمان،محبـوبخـداورسـولشکـهجـانفـدایاوبـاد!گـزافنیسـتا
اّمتبردشـمنیسـختبااوپافشـاریداشـتوبرایبریدنپیوندشودورنمودنفرزندانش
کاش!آن کهرعایتحقرادربارۀویبهجایآوردند.ای کسـانی همدسـتبود،مگراندک
مـردمهمیـنسـخنمنسـوببـهامیرالمؤمنیـنراازبخاریوخطیِبخودشـانبرگرفتـهبودند:
»منکسـینیسـتمجزمردیازمسـلمانان.«هرچنداینسـخنسـاختگیاسـت،کاشحکم

همیـنگفتـاررابـرویجاریمینمودنـد!اّما...!

داده نسـبت علیـه _ اهلل  _ سـالم  بـهوی  دیگـران برتـری دربـارۀ ایـنسـخن وانگهـیچگونـه
کـه کـهپیامبـربـزرگبـهفاطمـۀصّدیقـهفرمـود:»تـورابـهازدواجکسـیدرآوردم میشـود،حـالآن
بهتریِناّمتمنوازهمهداناتروخردمندترودراسـامپیشـتازتراسـت.«؟اینسـخندرهمین

گذشـت. کتـاب)95/3(

ونیزهمانحضرت؟ص؟فرمود:»علیبهتریِنکسانیاستکهپسازمنخواهندبود.«

ونیـزهمـانحضـرت؟ص؟فرمـود:»بهتریـِنمردانتـانعلـیبـنابی طالـب؛وبهتریـِنزنانتـان
فاطمـهدختـرمحّمداسـت.«

ونیـــزهمـــانحضـــرت؟ص؟فرمـــود:»علـــیبهتریـــنبشـــراســـتوهـــرکـــهایـــنرانپذیـــرد،کفـــر
ـــدهاســـت.« ورزی

ـــر ـــردماســـت،کف ـــِنم ـــهعلـــیبهتری ـــدک ـــود:»هـــرکـــسنگوی ـــزهمـــانحضـــرت؟ص؟فرم ونی
ـــدهاســـت.« ورزی

بـاالبـه ونیـزهمـانحضـرت؟ص؟بـهفاطمـه_سـالم اهلل علیهـا_فرمـود:»همانـاخداونـداز
برانگیخـت.سـپس پیامبـری بـه را او و برگزیـد را پـدرت میانشـان از و نگریسـت زمینیـان

برگزیـد.« را همسـرت و نگریسـت دیگربـار

ونیـزهمـانحضـرت؟ص؟بـهفاطمـهفرمـود:»همانـاخداونـداززمینیـاندومـردرابرگزیـد؛
یکـیپـدرتودیگـریهمسـرت.«1

کتاب)20/3-23(گذشت،بنگرید. 1.بهآنچهدرهمین
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برتـرِیدیگـرانصحیحاسـت،حالآن کـهچگونـهایـنسـخنویدر کاشمیدانسـتم
قـرآنحکیـمآمده؛وخدایباشـکوه کـهدر کـهرسـولخدااوراجـانخویـشسـاخت،چنـان
اوراباآیۀتطهیرطهارتبخشـیدودرسـخنصریحقرآن،والیتخودورسـولشراباوالیت
بـاموسـی بـاخـودراهمچـوننسـبتهـارون  او علـیهمـراهنمـودورسـولخدا؟ص؟نسـبت
پیونـدبـرادری،بـرپایـۀهماننـدیدر روز دانسـتوجـزنبـّوتچیـزیرااسـتثنانکـردونیـزدر
او کسـیسـزاوارتراز گـردرمیـاناّمـت صفـاتوروحّیـات،اورابـرادرخویـشسـاخت!پـسا

بوده،چگونههمۀاینهاصورتپذیرفت؟

منندانمچگونهعلیامیرالمؤمنینازهمۀآفریدگاننزدخداورسولش؟ص؟محبوبتر
اّمـتبودنـد!درخبـرصحیـحدرحدیـث کسـانیبهتـرازویدرمیـان کـه بـود،درحالـی
گفـت:»بارخدایـا!محبوبتریـِن کـهبـهخواسـتخـدایخواهـدآمـد،پیامبـر؟ص؟ مـرغبریـان

تـاایـنغـذارابـامـنبخـورد.«پـسعلـی؟ع؟نـزدویدرآمـد. آفریدگانـترانـزدمدرآور

نیـزهمـانحضـرت؟ص؟بـهعایشـهفرمـود:»هماناعلـیمحبوبترینوگرامیتریـِنمردان
نـزدمـناسـت؛پـسحّقشرابشـناسوجایگاهـشراگرامیدار!«

وهموفرمود:»محبوبتریِنمردمازمرداننزدمنعلیاست.«

وهموفرمود:»علیمحبوبتریِنآناننزدمنوخدااست.«

کـه کـسراندیـدم یـادمبریـد:»بـهخـداسـوگند!هیـچ ایـنجـا،سـخنعایشـهرااز در

ُابـّیرا:»محبوبتریـن یـدهو بیـشازعلـینـزدرسـولخدامحبـوبباشـد.«وهـمسـخنُبَر
مـردانعلـیبـود.«1 زنـاننـزدرسـولخدا؟ص؟فاطمـه؛واز مـردماز

کـه گـرابوبکـروعمـربهتریـنمـردمبودنـد،چـرافاطمـۀصّدیقـهدرحالـیدرگذشـت نیـزا
بـرآندوخشـمگینبـود؟چـراهنـوزصدایـشدرگوشهـایایناّمـِترحمتشـده،پیچیده
توازپسـرخّطاب گریـانبـهقبـرپـدرشپناهجسـتوگفـت:»پدرم،ایرسـولخدا!پساز کـه

وپسـرابوقحافـهچههـادیدیـم!«؟

کتاب)21/3-23(آمد،بنگرید. 1.بهآنچهدرهمین
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کـهشـما گـواهمیگیـرم چـرابـهایـندوفـرِدبهتریـنگفـت:»هرآینـهخـداوفرشـتگانشرا
نمایـم،ِشـکوۀشـما گـرپیامبـررادیـدار دوتـنمـرابـهخشـمآوردیـدوخشـنودمنسـاختید؛وا
گـردشوجریـاناسـت.  یـخدر یـانتار میـانراو رانـزداومیبـرم.«؟وماجـراینالـۀویهنـوز

چـراویوصّیـتنمـودکـهشـبانهدفـنگـرددوابوبکربـراونمازنگزاَردوایـندوبهتریندر
کفـنودفـنوتشـییعپیکـرشحضـورنیابنـد؟وایـنخبـرسـترگهنـوزهـمدرهمایشهـای

مردانجریاندارد.1

امیرالمؤمنیـن پسـرعمویش همچـون نیـز صّدیقـه کـه اسـت آن اینهـا همـۀ راز آری؛
دهایششـموهفتماین

ّ
گاهانازمجل کهآ چیزیازآنسـخننادرسـتنمیدانسـت.بسـا

کـهابوبکـروعمـربهتریـِنبشـرهسـتند! بـاالنگریسـتهباشـند کتـاب،از

داخیر
ّ
یـمکهپژوهندگانزیرکوهوشـمندپـسازدریافتمطالبپنجمجل مـایقیـندار

ایـن یـان راو کـه تردیـدینخواهنـدداشـت مـا،هیـچ کتـاب دهـایدهگانـۀنخسـت
ّ
ازمجل

 افسـانههایسـاختگیومعتقـدانبـهمفـادآنوسرسـپردگانبـهایـنخبرهـاازرویناشـنوایی
گفتـار خـود[ سـتم  کـه ]بـا ایـن   ونابینایـی،حقیقتـًاغلـّوورزاندرفضیلتهـاهسـتند!»بـه راسـتی 
و دروغـی نـاروا و بی دلیـل مرتکـب شـدند.«]فرقـان/4[»همانـا گروهـی از ایشـان حـق را می پوشـانند در حالی 

کـه سـتم کردنـد ]سـخن مـا را[ بـه سـخنی دیگر، جـز آن چه به  کـه خـود می داننـد.«]بقـره/146[»اّمـا کسـانی 

که بر خدا دروغ بسـت  کسـی سـتمکارتر اسـت از آن  گفته شـده بود، تغییر دادند.«]بقره/59[»پس چه  آنان 

و سخن راست را چون بدو آمد دروغ انگاشت؟«]زمر/32[»پس، از آنان روی بگردان و سام و بدرودشان 

که بدانند.«]زخرف/89[ گو، زودا 

آِنخداوند،پروردگارجهانیان،است. واپسینسخنماایناست:ستایشاز

ددهمبابررسـیبازماندۀ
ّ
کتابغدیرپایانیافتوبهخواسـتخدامجل دنهماز

ّ
مجل

آنآغازخواهدشد. افتخاراتسهخلیفهدر
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